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SUMARIO

As evidencias produzidas por estudos realizados no ambito da Adminis~iioPublica

e da Administrayiio Educacional (Canotilho, 1981; Stoer, 1986; Amaral, 1986;

Formosinho,1987 e 1989; Lima, 1988 e 1991; Santos, 1990; Fernandes, 1992) quanto 11

preponderancia da actividade regu1amentadora do Estado pre e post-25 de Abril de 1974 sobre

a realizayiio dos principios polftico-administrativos da democracia participativa, quer ao nivel

politico, quer ao nive1 organizacional, - reflectindo-se tal preponderancia na perpetuayiio da

centralizayiio do Estado e da Administrayiio da Educayiio, - conduziram-nos 11 formulayiio da

hip6tese gera1 de que a Adrninistrayao da Educayiio Primana niio s6 manteve, durante 0 perfodo

post-25 de Abril, as caracteristicas centralizadoras do Estado Novo como ainda impediu a

participayiio dos professores do mesmo nive1 de ensino nas decis5es organizacionais quer do

dominio burocnitico, quer do domfnio pedag6gico, evidenciando ao mesmo tempo as

caracterfsticas da evo1uyiio do Estado e das suas re1ayiioes com a Sociedade Civil.

Com base nesta hip6tese gera1, reconstituimos a evo1uyiio do Estado e da Estrutura da

Adrninistrayiio Burocnitica e Pedag6gica da Educayiio Primaria, entre 1926 e 1986, para

verificarmos as continnidades e/ou rupturas, congruencias e/ou incongruencias entre a evo1uyiio

politico-adrninistrativa do Estado e a da Administrayiio da Educayao Primaria, quer no interior

de cada perfodo em estudo, quer na re1ayiio entre 0 Estado Novo e a Republica Democratica e

P1uralista. Para isso, analisamos a evo1uyiio do Estado a1uz dos seus princfpios politico

adrninistrativos originariamente constituintes de cada perfodo, construindo subperfodos.E a da

Adrninistrayiio da Educayiio a1uz de uma perspectiva organizacional que nos permjtiu averiguar

a distribuiyiio da capacidade decisional, pe1as suas diferentes estruturas, com incidencia nos

niveis distrita1, regional e local. Essa analise serviu-se da teoria dos niveis organizacionais de

Talcott Parsons (1976) e das funyOes do proceso administrativo, estabelecidas pela Teoria

Neocllissica, correspondidas com as formas da participayao estabelecidas por Canotilho (1981),

Lima (1988) e Formosinho (1989, e incidindo s6 no conteudo da "participayiio decretada".

Os resultados da analise evidenciam a permanencia da centralizayiio do Estado e da

Administrayiio da Educayiio Prirnliria, atraves da hierarquizayiio das estruturas organizacionais,

das funyOes de contro1e e da cooptayiio de dirigentes. Apesar de escaparem 11 cooptayiio,

conclui-se pe1a impossibilidade da participayao dos professores pe10 enquadramento das suas

funyoes organizacionais, burocraticas e pedag6gicas, no nivel organizacional tecnico, com

preva1encia da execuyiio normativa no primeiro perfodo. No segundo perfodo, a execuyiio

normativa mantem-se no dominio burocratico e ha capacidade de p1aneamento, organizayiio,

direcyiio, execuyiio criteria1, execuyiio normativa e controle no dominio pedag6gico, sendo a

participayiio divergente apenas possivel num quadro de "infidelidade normativa" que a

desorganizayiio (au alienayiio?) do processo adrninistrativo-pedag6gico parece favorecer.
v
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INTRODU<;AO

I. JUSTIFICA<;AO

Escreveu Licfnio Lima (1988)1 que "(. ..) nos regimes constitucionais, 0 estudo da

panicipal;iio a nivel organizacional (. ..), niio pode rea/izar-se de forma tata/mente independente

do estudo dos principios politico-juridicos consagrados na legislat;iio fundamental. E que esta

constitui urn quadro de referenda, urn modelo inspirador e gerador deoutros modelos ou

submodelos institucionais". Parece-nos estar dentro desta linha de oriental<ao Baptista

Machado(l982)2 quando refere que "a descentraiizar;iio cria quadros adequados ao

desenvolvimento de f6rmulas de participar;iio das popular;oes na vida publica". E se como

refere Lima em outro estudo3 "participar;ao eurna das palavras-chave da politica educativa

depois de 25 de Abril de 1974, omnipresente nos discursos politico, normativo e pedag6gico",

e pertinenle verificar, no plano organizacional, face as conciusOes de Forrnosinho (1987)4 de

uma progressiva centralizal<ao normaliva da administral<ao educacional, pelo menos ate 1985,

se foram criadas as condil<Oes organizacionais para a participal<ao dos professores da educa<;ao

primaria na administral<ao deste nfvel de educa<;ao, no perfodo da Republica Democnitica e

Pluralista, e se tais condil<oes organizacionais constituiram uma ruptura com a administra<;ao

do perfodo do Estado Novo. Tanto mais que outras evidencias sobre a recentralizal<ao do

Estado, a partir de 1976, (Stoer, 1986; Santos, 1984 e 1990; Lima, 1992) tornam legftima a

pergunta sobre a continuidade ou ruptura com a tradil<ao centralizadora burocnitica da

administra<;ao do ensino primario e por conseguinte sobre as possibilidades da participa<;ao dos

professores nas decis6es polfticas e organizacionais.

Assim, 0 estudo que passamos a apresentar pretende contribuir para a compreensao

da realidade organizacional do ensino primario, em dois perfodos teorico-politico

adrninistrativamente opostos, hipotetizando desde logo, a possibilidade da centralizal<ao e da

burocracia, como obstaculos a participal<ao dos professores, em cada urn dos perfodos

considerados (Estado Novo e Republica Democratica e Pluralista).

o presente estudo integra-se ainda no nosso plano de formal<ao para acesso a carreira

do Ensino Superior PoIitecnico, na EscoIa Superior de Educal<ao de Bragan<;a, onde

I) Licfnio C. Viana S. Lima (1988): Gest1io das Escolas Secundarias: A Participa,ao dos a1unos, Livros
Horizonte, Lisboa, p. 31

2) Baptista Machado (1982): Participa,ao e Descentraliza,ao, Democracia e Neutralidade na Constitui,ao de
1976, Livraria Almedina, Coimbra, p. 55

3) Licinio Lima (1991):A Escola Como Organiza,ao e a Participa,ao na Organiza,ao Escolar - Urn Estudo
da Escola Secunctaria em Portugal (1974-1988), Tese de DoulOramento - Universidade do Minho, Braga, ,
p.I64.

4) Joao Formosinho Sanches Simoes (1987): Educating for Passivity - A Study of Portuguese Education
(1926-1968), Ph Thesis, University of London, Institute of Education, Chapter X.
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leccionamos as disciplinas de Organiza~ao e Gestao Escolar e de Desenvolvimento Curricular,

nos Cursos de Forrna~aode Professores do Ensino Basico - 12 e 22 ciclo - e de Educadores de

Infiincia.

2. 0 PROBLEMA

o problema do presente trabalho foi forrnulado nos seguintes terrnos:

Sendo a Administra~ao da Educa~ao urn subsistema da Administra~ao PUblica e

constituindo esta a expressao das orienta~6es polftico-administrativas do Estado, nas suas

rela~s com a Sociedade Civil;

Constituindo-se os principios politico-administrativos do Estado Ponugues nos 60

anos do estudo (Estado Administrativo, Autoritario e Corporativo, entre 1926 e 1974, e

Republica Pemocratica e Pluralista e Estado de Direito Democcitico, entre 1974 e 1986), em

princfpios organizacionais quer da Administra~aoPublica, quer da estrutura da Administra~ao

daEduc~ao;

Decorrendo 0 desenvolvimento organizacional da Administra~aoda Educa~ao

Primaria, nos seus diferentes nfveis organizacionais e fun~6es administrativas, desses

princfpios organizacionais ;

Constituindo-se tais princfpios em produ~ao -de objectivos que pretendem ser

sistemas de resposta as necessidades e interesses da sociedade civil, (no ambito do pr6prio

conceito de Administra~ao Publica e de Administra~ao da Educa~ao), e as pressOes do ambiente

geral no qual decorrem as ac~6es polftico-administrativas e organizacionais tendentes a

satisfa~ao do interesse publico;

Derivando a constru~ao desses objectivos para a actividade organizacional, da

necessaria interac~ao entre Estado e Sociedade Civil, expressa pela participa~ao desta nas

decis6es, no sentido de que aqueles respondam aos seus interesses e as press6es do ambiente

geral;

Sendo os professores (neste caso, os do Ensino primario), os agentes de

administra~ao da educa~ao mais pr6ximos das popula~6es e, por isso mesmo, os melhores

conhecedores das necessidades educativas das mesmas popula~6es, concretizadas nos alunos;

Pergunta-se:

QUAL A EVOLU<;Ao E CONGRUENCIA ENTRE OS PRINCIPIOS

POLITICO·ADMINISTRATIVOS DO ESTADO, ENTRE 1926 E 1986,

A SUA REALIZA<;Ao PELA ADMINISTRA<;Ao PUBLICA E

EDUCACIONAL PRIMARIA, A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DESTA E AS FORMAS DA PARTICIPA<;Ao/ NAo PARTICIPA<;Ao

DOS PROFESSORES DA EDUCA<;AO PRIMARIA NAS DECISOES
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ORGANIZACIONAIS DA ADMINISTRA(;AO DA EDUCACAO DO

MESMO NIVEL?

3•. OS OBJECTIVOS DO TRABALHO

Com 0 presente trabalho, tivemos a pretensiio de realizar tres grandes objeetivos:

1. Estabeleeer Iinhas de eontinuidade e/ou ruptura entre os dois perfodos

considerados, no dornfnio

la) - dos princfpios polftico-administrativos do Estado; e

Ib) - dos princfpios administrativo-educacionais,

tendo como quadro te6rico os princfpios polftico-administrativos da participa((iio

definidos na teoria da democracia participativa e a evolu((iio das polfticas educativas e

administrativas no que refere iI educa((iio primaria;

enodominio

Ie) - da estrutura adrninistrativa da educ3((iio primaria; e

Id) - das competencias organizacionais dos professores quer na adrninistra((iio da

escola, quer na organiza((iio do processo de ensino,

tendo como quadro te6rico os princfpios da estrutura organizacional participativa e as

fun((OeS do processo administrativo estabelecidas nos pontos 3 e 4 do Capftulo I;

2. Analisar a eoerencia/ineoerencia entre os princfpios polftico-administrativos do

Estado, em cada urn dos dois periodos e subperfodos considerados, os princfpios

polftico-administrativos expressos na estrutura organizacional da administra((iio da

educa((iio primana e as competencias organizacionais dos professores quer na

administra((iio da escola, quer na organiza((ao do processo de ensino;

3. Definir as formas da participaf;iio/niio participaf;iio dos professores atraves

do seu enquadramento na estrutura organizacional da administr3((ao da educ3((iio primaria

e atraves das suas competencias organizacionais na organiza((iio do processo de ensino.

4. Analisar a eoerencia ou eontradif;oes entre as condi((Oes de participa((iio dos

professores na administra((iio burocnitica da educa((iio e a administr3((iio pedag6gica.

Destes grandes objectivos decorrem como tarefas necessarias iI sua concretiza((ao as

expressas nos seguintes subobjectivos:

1.1. Caracterizar os princfpios polftico-administrativos de cada periodo em analise ou

forma de Estado (Capftulos 2 e 3);

1.2. Identificar os principais subperiodos (e etapas no interior de alguns destes), quer

na realiza((ao desses princfpios polftico-administrativos, quer nas rela((Oes entre 0

Estado e a Sociedade Civil (Capftulos 2 e 3);
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1.3. Identificar subperiodos ( e etapas no interior de alguns destes), considerando os

principios polftico-administrativo-educacionais (Capftulos 2 e 3);

1.4.Reconstituir a estrutura adrninistrativa da educa~lio primaria e as competencias

organizacionais das estruturas distritais, concelhias e locais (Capftulos 4 e 5);

1.5. Analisar a permanencia X mudan~a dos principios e fun~6es organizacionais ao

lange do periodo temporal em estudo (Capftulos 4 e 5);

1.6. Relacionar esses principios com os polftico-administrativos e as fun~oes

organizacionais com as formas da participa~iio (Capftulos 4 e 5 );

1.7. Reconstituir os nfveis e competencias organizacionais dos professores na

organiza~lio do processo de ensino, em fun~lio da teoria dos nfveis

organizacionais e das fun~6es do processo administrativo (Capftulos VI eVIl);

1.8. Analisar esses nfveis e comperencias organizacionais atribufdas aos professores, ii.

luz dos principios politico-administrativos de cada periodo (Capitulos VI eVIl);

1.9. Relacionar os nfveis e competencias organizacionais atribuidas aos professores

com as estabelecidas para a organiza~lio participativa (Capitulos VI e VII).

1.1O.Comparar as competencias organizacionais nos dominios burocnitico e

pedag6gico.

4.. A OPERACIONALIZAl;AO DO PROBLEMA

4.1. AS HIPOTESES

o nosso trabalho assenta nas seguintes hip6teses:

1.. No Estado Novo (1926-1974), existe congruencia entre os princlplOs politico

administrativos da obediencia, da centraliza~lio, do professor ap6stolo e da nlio participa~lio e

as estrategias organizacionais utilizadas na organiza~lio da estrutura administrativa da educa~lio

primaria, na normativiza~lio das fun~6es docentes, na organiza~lio do processo de ensino e no

controle do cumprimento das normas, 0 que e compatfvel com a execu~lio normativa e/ou

criterial e com a participa~lio cooptativa.

2..Na Republica Democratica e Pluralista, (1974-1986), niio se verifica congruencia entre os

principios polftico-administrativos da descentraliza~iio, da participa~lio, da concerta~lioe do

contrato social, do pluralismo e da igualdade e as estrategias de estrutura~lio da adrninistra~lio

publica e da administra~lio educacional primaria, dominadas pela regulament~lio, pelo dever de

obediencia ; e entre a relativa anomia pedag6gica na organiza~iio do processo de ensino e a

submisslio da organiza~iio das estrategias de ensino-aprendizagem, dos conteudos, da avalia~lio

e do pr6prio plano pedag6gico da escola aos objectivos especificos estabelecidos nos

programas, 0 que e compativel com a participa~lio cooptativa e com 0 nivel organizacional

tecnico.



- 5 -

3.. Na Republica Democmtica e Pluralista, a liberdade de produ~ao de materiais escolares, a

profissionaliza~ao das estraregias de ensino-aprendizagem, do tempo e do espa~o escolares, a

inexistencia de exames de avalia~ao final e de esquemas de controle do cumprimento dos

objectivos especfficos por parte dos professores, podem instituir corredores de liberdade que,

no domfnio organizacional-pedagogico, proporcionem uma "participa~ao praticada"e

transformem a escola primaria em "locus de produ~ao de normas" pedagogicas a partir de

atitudes de autodetermina~ao endogena dos professores, e possibilitem a institua~ao da

adhocracia pedagogica.

4. As oportunidades de participa~ao dos professores no dominio pedagogico sao superiores,

em ambos os periodos em estudo as do domfnio burocTlitico, apesar da normativiza~ao a que

aque1e domfnio foi sujeito.

4.2. AS VARIA..VEIS

Utilizaremos como variaveis independentes pares de categorias antinomicas (uma

negativa e outra positiva) que, relativamente a participa~ao, representam urna a possibilidade da

sua realiza~ao (a positiva) e outra a sua impossibilidade (a negativa). Tais pares repartem-se por

tres dominios:

A)- dos principios polftico-administrativos - centraliza~ao X descentraliza~ao,

obediencia X participa~ao, norrnativiza~ao X anomia, Escola Servi~o Loca1 do Estado X Escola

Comunidade Educativa, igualdade X desigualdade;

b)- dos modelos organizacionais - burocracia X adhocracia, nivel organizacional

intermeruo X nfvel organizacional tecnico, centraliza~ao X descentraliza~ao, autoridade de linha

X autoridade funcional;

c)- dos modelos profissionais: professor apostolo, missionario ou funcionario

publico X professor profissional.

A variavel dependente exprimir-se-a tambem antinomicamente: a participa~ao X

nao participa~ao, implicada nas categorias a seguir referidas, correspondidas.

Sao variaveis independentes geradoras de nao participa"ao a centraliza~ao,

a obediencia, a normativiza~ao, a Escola Servi~o Local do Estado, a burocracia, 0 nfvel

organizacional tecnico, 0 professor apostolo, missionario ou funcionario publico, a

desigualdade e 0 controle cerrado. Sao varhiveis geradoras de participa"ao a

descentraliza~ao, a igualdade, a interven~ao vinculante nas decis6es, a expressao de princfpios

gerais orientadores, a Escola Comunidade educativa, a adhocracia, 0 nfvel organizacional

intermedio, 0 controle profissional e 0 professor profissionaI.
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4.3. A REALIDADE A ESTUDAR

4.3.1. OS LIMITES TEMPORAlS DO ESTUDO

Como ja vimos, 0 nosso trabalho analisa dois perfodos polftico-administrativos

diferenciados com 0 objectivo central de saber se 0 antagonismo entre os dois, ao nfvel dos

princfpios, produz rupturas ao nfvel da estrutura administrativa, quer da administra9ao publica,

quer da administra9lio da educa9ao, e ao nfvel das competencias organizacionais atribufdas aos

professores na organiza9ao do processo de ensino.

Em congruencia com este objectivo, os dois perfodos polftico-administrativamente

diferenciados silo: 0 1Q perfodo - de 28 de Maio de 1926 a 24 de Abril de 1974, constituinte do

Estado Adrninistrativo, Autoritarlo e Corporativo e de Direito Formal e 0 2Q perfodo - de 25 de

Abril de 1974 a 14 de' Outubro de 1986, parte temporal constituinte da "Republica Democratica

e P1uralista" e do Estado de Direito Democratic05 que continuam para Iii dos lirnites do nosso

estudo.

Assim, se a data do infcio dos dois perfodos se reveste da mesma natureza - 0 golpe

politico-militar -, jii a data de terminus do trabalho e de natureza educacional e esm re1acionada

com a aprova9ilo, pelo Parlamento, da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 46/86, de

14/10), potenciadora de inova90es quer ao nfve1 das polfticas educativas, quer ao nfvel da

adrninistr~ilo esco1ar e educacional. Entendemos assim fechar 0 nosso trabalho com a

public~[o desta Lei, ainda que entre a sua fonnul~[o e 0 infcio da sua irnpiernenta9lio tenham

decorrido, pelo rnenos, dois anos6. No entanto, a rnobiliza9ilo da cornunidade educacional em

tomo de debate da Lei aconselha mesmo a fechar ali urn cicio administrativo-ternporal.

5) Canotilho (1980) distingue entre Estado de Direito Formal - 0 Estado Novo e Estado de Direito
Democratico - 0 da Republica Democratica e Pluralista. Para 0 autor, "0 Estado de Direito do Estado Novo
e urn Estado de legalidade administrativa, urn sistema apolitico de defesa e distanciamento perante 0

Estado. Porem, esta componente fonnal nao era mais que 0 acentuar da componente burguesa do Estado
de DireilO. (..). Suprimindo qualquer referencia ao conteUdo jurirnco-material da legisla,ao, claudicando
na inser,ao juridico-constitucional dos direitos fundarnentais, 0 principio da legalidade da adminislra9ao
transformava-se em fundamento de urn Estado de Direito que, por sua vez, era a casca vazia dessa mesma
legalidade".Ver Joaquim Gomes Canotilho (1980): Direito Constitucional, VollI, Almedina, Coimbra,
pp.21-24.

6) Na realidade decorreram mais pois os unicos aspectos em que a Lei foi implementada dentro do limite
desse periodo foram os da defini,ao da escolaridade obrigat6ria, da experimental'lio das Direc,iles
Regionais de Educa,ao e da cria,ao de algumas escolas profissionais. No entanto, se neste periodo
incluirmos a mobiliza,ao educacional em IOrno dos trabalhos da Comissao de Reforma do Sistema
Educativo, diremos que a Lei foi assumida pela sociedade civil enquanto era "mastigada" e nalguns
aspectos "triturada" pelo Estado.
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4.3.2. 0 CONTElJDO DO ESTUDO

a nosso estudo analisa, essencialmente, documentos legais (Leis Constitucionais,

Leis, Decretos-Leis, Decretos, Portarias, Despachos, Circulares) considerados fundamentais

na compreensiio da realidade a estudar e que, por isso, constituem as fontes prim:irias do

trabalho (ver Bibliografia, Fontes Prim:irias), na perspectiva de saber das possibilidades de

participa~iio dos professores na administra~iio da educa~iio prim:iria, entre 1926 e 1986.

Analisa ainda algumas obras e revistas (Escola Portuguesa, Escola Democratica) directamente

relacionadas com os sistemas administrativos em estudo. Neste sentido, analisamos apenas a

participaJ;io· decretada que Lima (1992) afmna relevar "do plano das orientaf:oes externas,

ou externamente produzidas" 7, em rela~iio aos professores, e por isso regulada por regras

formais8 expressas em normativos. Assim, a participa~iio que aqui analisaremos circunscreve

se ao dominio formal e expressa-se em norma legal, niio considerando a participaf:iio praticada9

pelos actores.

Esta "participa~iio decretada" sera deduzida das competencias legais atribuidas aos

professores do ensino primario, quer na administra~iio da Escola, quer na administr~iio do

processo de ensino, e submetida a interpreta~iio organizacional de acordo com 0 quadro te6rico

que estabelecemos no Capitulo I, considerando ainda disfun~oes organizacionais inerentes a
organiza«iio burocratica.

4.4. A METODOLOGIA

Como metodologia utilizamos a analise de conteudo quer no seu metoda tipo16gico

(Capftulos II e III), que, segundo Lakatos permite "criar tipos ou modelos ideias, construidos

a partir da analise de aspectos essenciais do jen6meno"10 quer atraves da interpreta~iio da

realidade a partir de categorias pre-estabelecidas como 0 siio as etapas do processo

administrativo e os niveis organizacionais (Capftulos IV, V, VI eVil). Dentro deste segundo

metodo, utilizamos indicadores quantitativos expressos em frequencias e percentagens para

unidades de contexto definido e fechado (Capftulos IV e V), caso da defini«iio de competencias

dos 6rgiios existentes na estrutura administrativa da educa«iio, uma vez que a variavel fun«Oes

organizacionais, com seis categorias discretas, e mais classificavel como variavel de categorias

7) Licinio C. Viana S. Lima (1992): a Escola como Organiza~ao e a Participa~ao na Organiza~o Escolar
Urn Estudo da Escola Secundaria em Portugal (1974-1988), Tese de Doutoramento, Ed. do Instituto de
Educ~ao da Universidade do Minho, Braga, p. 167.

8) Idem

9) A expressao eigua1mente do autor acabado de referir que a entende como "particip~ao regulada por regras
inforrnais (...) pode ela propria estar na origem da produ~ao de orienta~oes, configurando-se desta forma
como metaparticipa~ao" (Idem)

10) Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi (1985): Fundamentos de Metodologia Cientifica,
Editora Atlas, S. Paulo, p. 104
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limitadas do que como variavel de categorias multiplas (Fox, 1987)11. E, em consequencia, e
mais adequado para estas variaveis urn processo de classifica"ao. Por outro lado, tendo a

variavel nivel organizacional apenas tres categorias discretas, era for"oso usar a mesma

metodologia para ambas, no mesrna unidade de contexto , em que a unidade de registo (Bardin,

1977)12 se encontra definida no pr6prio texto legal. as valores de referencia para cada

categoria sao expressos no Capitulo I, pontos 3.2.2.1 (analise do sistema de decis6es por

niveis organizacionais) e 4.2. ( quadro operacional de analise para as fun,,6es organizacionais).

No entanto, nao usamos indicadores quantitativos na analise que efectuamos nos

capitulos VI e VII, na interpreta"ao das competencias organizacionais e do nivel organizacional

dos professores na organiza"ao do processo de ensino, porque, considerada a natureza discreta

das variaveis e categorias em analise conjugadas com a assimetria dos dados disponiveis para

cada componente do processo de ensino, (0 que tomava problematico 0 estabelecimento de

uma unidade de registo), julgamos mais adequada uma metodologia descritiva com

interpreta"ao qualitativa a partir dos valores de referencia definidos para cada categoria,

construidos nos pontos 3.2.2.1. (analise do sistema de decis6es pelos niveis organizacionais) e

4. ( quadro operacional de analise para as fun,,6es organizacionais) do Capitulo I.

5 . 0 PLANO DO ESTUDO

Como temos vindo a sugerir, 0 nosso trabalbo contem sete Capitulos, constituindo 0

primeiro 0 quadro te6rico. as restantes seis dividem-se em tres panes, constituidas cada urna

por dois Capitulos, urn para a analise do primeiro periodo (1926-1974) e outra para a do

segundo periodo (1974-1986).

No primeiro capitulo, procuramos construir urn quadro te6rico que nos permita

estabelecer a liga"ao entre os princfpios polftico-adrninistrativos da participa"ao e os princfpios

estruturantes da organiza"ao participativa. Come"amos por por em destaque 0 conceito de

participa"ao e as suas formas, para fundamentar a participa"ao dos professores na

administra"ao da educa"ao na necessidade da realiza"ao do conceito de panicipa"ao perfeita

expresso organizacionalmente na Escola Comunidade Educativa, onde a descentraliza"ao de

competencias, a concerta"ao e 0 contrato pedag6gico sao os instrumentos da panicipa"ao.

as conceitos de descentraliza"ao e participa"ao sao depois utilizados na constru"ao do

conceito de organiz~ao participativa, como sistema de pessoas em interac"ao para a tornada de

decis6es (ponto 3.), sendo considerada a estrutura organizacional participativa por oposi"ao ao

centralismo das decisoes,. ao formalismo das comunica"oes e a autoridade de linha. A

burocracia emerge como sistema oposto aparticipa"ao pelo seu racionalismo e formalismo.

11) David J. Fox (1987): EI proceso de Investigacion en Educacion, Ediciones Universidad de Navarra, S. A.,
Pamplona, 2' Edi,ao, pp. 184-186

12) Laurence Bardin (1977): Analise de Contetido, Edi,5es 70, Porto, pp. 104-108
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Intenta-se a abordagem a modelos organizacionais alternativos tais como a adhocracia e a

anarquia organizada mas a sua inoperacionalizayao actual remete-nos para urn quadro

operacional de analise organizacional ( pontos 3.2.2.1. e 4.) deduzido das interpretayOes

estrutural-funcionalista e neo-classica da organizayao.

A primeira parte e constituida pelos Capitulos II e III e nela intentamos fazer

emergir as caracteristicas politico-administrativas e politico-educacionais mais marcantes de

cada periodo, considerando os pressupostos da participayao : a descentralizayao, a igualdade, 0

pluralismo, 0 contrato social, a intervenyao dos cidadaos nas decisOes organizacionais,

procurando saber se esses principios se mantem homogeneamente ou se se diversificam, em

cada urn dos periodos, 0 que nos conduz ao estabelecirnento de uma subperiodologia evolutiva

dos dois periodos.

Na segunda parte da Tese, constituida pelos Capitulos IV e V, reconstituimos e

analisamos a estrutura organizacional da administrayao da educayao para sabermos quais

pressupostos (se da organizayao nao participativa e burocratica ou se da organizayao

participativa, profissional e especializada) estao presentes em cada urn dos periodos. A analise

e conduzida atraves da reconstituiyao das estruturas da administrayao, sendo analisadas

especialmente as competencias das estruturas distritais, concelhias e locais, para se saber qual

o seu nivel e funyOes organizacionais. 0 nivel, de entre os definidos por Parsons (Institucional,

Intermedio e Tecnico) e as funyOes organizacionais de entre as estabelecidas pela literatura

organizacional classica e neoclassica: planeamento, organizayao, direcyao, execuyao criterial,

execuyao normativa e controle. Os resultados da analise expressam-se descritivae

quantitativamente e ainda em quadros e organograrnas, integrados ao longo dos dois capitulos.

A terceira parte da Tese (Capitulos VI e VII) analisa as competencias

organizacionais dos professores na administrayao do processo de ensino, considerando como

componentes da organizayao deste processo a formulayao de objectivos, a selecyao e

organizayao de conteudos, a organizayao de estrategias de aprendizagem, do tempo escolar, do

espayo escolar, dos rnateriais de ensino, dos grupos de alunos, das relayoes escola-comunidade

e do processo da avaliayao. Evidenciar-se-a 0 facto de que, no Estado Novo, a nao participayao

dos professores no processo pedag6gico, se aliceryou nao s6 em estrategias organizacionais

burocraticas mas tambem em estrategias de desprofissionalizayao docente, enquanto que na

Republica Democratica e Pluralista, mantendo-se as estrategias organizacionais burocraticas,

nao foram consolidadas estrategias de profissionalizayao docente.
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CAPITULO I

EM BUSCA DE UM QUADRO TEORICO: DA PARTICIPACAo POLITlCO

ADMINISTRATIVA A PARTICIPACAo ORGANIZACIONAL

1. A PARTICIPACAo POLITICO-ADMINISTRATIVA
1.1. 0 CONCEITO DE PARTICIPACAo

A problematica da participarrao eja urn tema habitual nos estudos de Administrarrao

Educacional, sendo enquadrada nas teorias da democracia e da democracia participativa1,

constituindo estas 0 seu principal suporte te6rico.

As anaIises de autores que estudaram profundamente 0 problema da participarrao na

organizarrao da educarra02 permitem-nos conduir que a participarrao ea intervenrrao pessoal ou

grupal no processo da organizarrao educacional, que s6 se realiza efectivamente quando a

Instituirrao Escolar eestruturada e desenvolvida organizacionalmente segundo processos de

decisao exigindo 0 contributo activo e vinculante de todos os interessados3 no processo

educativo.

Ora, a anaIise da participarrao no contexto da Administrarrao Educacional em que a escola

se apresenta como urn segmento da Administrarrao Publica (Formosinho, 1989a; Canotilho,

1981, II, 97) remete-nos quase inevitavelmente para a sua integrarrao em princfpios politico

administrativos de organizarrao da mesma Administrarrao Publica. Por isso, quando queremos

estudar a participarrao ao nivel da organizarrao escolar, seja ela considerada a nivel macro de

Sistema Educativo, seja ela considerada a nivel micro de Centro Escol:u4, somos forrrados a

1) Distinguimos aqui entre democracia e democracia participativa pois a realiza~ao da democracia pode
assumir diversas formas, desde as menos democraticas do "liberalismo burgues", passando pela democracia
representativa, ate as mais democraticas da "democracia como particip~ao", "democratiza~ao da
democracia" no dizer de Canotilho (1981, vour, p. %) que define assim a democracia como participa~ao:

"0 seu ponto de partida fundamental e 0 interesse basico dos indivfduos na auto-determina~ao politica e na
aboli~ao do domfnio dos homens sobre os homens. Contra uma teoria democratica representativa,
totalmente absortiva (isto e, que exclui os direitos de participa~ao directa democratical, e contra um
mandato livre, totalmente desvinculado dos cidadaos, a teoria da participa~ao aspira arealiza~ao da ideia da
democracia como poder do povo (...)" (Canotilho, 1981, II, pp. 95-96).

2) Referimo-nos prirncipalmente a Easthope (1975); Garcia-Hoz (1975);Dfez (1980); Delgado (1985); Salas
(1985); Dacal (1986); Lima (1988 e 1991) e Fonnosinho (1989a e 1989b).

3) Segundo Fonnosinho (1989a) sao interessados no processo educativo todos aqueles que tern rela~5es

directas com 0 processo da educa~ao (pais, alunos e professores, constituindo a Comunidade Educativa
Nuclear), e todos aqueles que rem rela~5es indirectas com 0 mesmo processo (a comunidade onde a escola
se insere, sobretudo, as suas associa~5es culturais e profissionais e as Autarquias (Comunidade Educativa
Ampla). Ver Joao Formosinho (1989): De Servi~o de Estado a Comunidade Educativa - Uma Nova
Conce~ao para a Escola Portuguesa, Revista Portuguesa de Ciencias da Educa~ao, nO 1, 1989, pp.53-86
Universidade do Minho, Braga.

4) Utilizamos aqui a delimita~ao do conceito de Organiza~ao Escolar segundo Sedano e Perez (1989, p. 47);
Saenz (1985, p. 32) e Dacal (1986, pp. XXX-XLV).
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deduzir os princfpios organizativos da participayao dos princfpios politico-administrativos da

organizayao da Adrninistrayao Publica pois como afmna Lima (1991, p. 122)

"ao intentarmos a organizar;do de wn quadro conceptual para 0 estudo da participar;iio na

escola; somos confrontados com a necessidade de operar wna transferencia da problematica

politica da participar;iio e da democracia para a problematica organizacional e, dentro desta, para

o caso especijico da escola COmD organizar;iio"S.

Segundo esta perspectiva, 0 estudo da participayao na Administrayao Educacional estaria

dependente das condiyOes polfticas e regulamentares da participayao dos cidadaos em geral, na

Administrayao PUblica, e, sobretudo, da organizayao administrativa e territorial dessa

Adrninistrayao, em terrnos de adaptayao das decisoes as necessidades e interesses dos

administrados. Com efeito, e como refere Baptista Machado (1982, p. 36),

"Nos textos doutrinais, a participar;iio e a "act;iio comunitaria" costwnam ser relacionadas

com 0 bem-estar e a integrar;iio social dos individuos e com a saMe e desempenho da

democracia"6.

E para que a participayao dos individuos seja possivel na construyao do seu bem-estar e

integrayao social e imprescindivel a descentralizayao7 da Adrninistrayao Publica, atraves da

criayao de estruturas adrninistrativas aut6nomas8, cada vez mais pr6ximas das populayaoes para

que estas possam, por urn lado, participar 0 mais directamente possivel na eleiyao e aCyao dos

"administradores" e, por outro, poderem

"sentir afunr;iio prestimosa (da participat;iio) no dominio do controlo dos abusos do

poder (da Administrat;iio) (...j" e "tomar a administrar;iio mais sensivel as necessidades e

aspirar;oes concretas dos administrados''9.

Nestas circunstfulcias, e ainda no dizer de Baptista Machado,

5) Licinio Lima (1991): A Escola como Organiza9Ao e a Particip~Ao na Organiza9Ao Escolar, Tese de
Doutoramento em Administra9Ao Escolar,lnstituto de Educ~,Universidade do Minho, Braga.

6) Baptista Machado (1982): Participa9Ao e Descentraliza9Ao, Democracia e Neutralidade na Constitui9Ao de
1976,

7) "A verdadeira descentraliz~AD",diz Baptista Machado, e a "descentraliza\:Ao verdadeira e propria" pois "para
que haja verdadeira descentraliza9Ao sera necessario que a colectividade territorial tenha atribui9iles proprias
e exclusivas, de tal modo que, dentro da sua esfera de aC9Ao, seja so ela, (atraves dos seus orgAos), a
decidir" (Baptista Machado, 1982, p. 55).

A descentraliza9Ao que aqui referirnos e uma descentraliza9ao imperfeita, aquela que pennite a capacidade
de resolu9Ao especifica do interesse local ou regional por flexibiliza9ao das politicas gerais ou interesse
geral definido pelos -OrgAos da Govema9Ao do Estado. Dito de outra maneira, a descentraliz~Ao perfeita
nao concilia, necessariamente, 0 interesse geral com 0 interesse particular, pois, em principio, so 0

interesse geral esta em causa, enquanto que a descentraliza9Ao imperfeita persegue 0 interesse particular,
dentro de partimetros reguladores do interesse geral.

8) Utilizamos aqui 0 conceito de autonomia administrativa, em todo 0 seu significado juridico, no contexto
de uma descentraliza9Ao imperfeita, em que a "autonomia administrativa consiste no poder de praticar actos
administrativos defmitivos, isto e. MO dependentes de aprova9ao superior. Tais actos nAD sAo dependentes
do controlo hierarquico e sO sAo revogaveis por recurso aos tribunais administrativos"
(Fonnosinho,(1988): Principios para a Organiza9Ao e Administra9Ao da Escola Portuguesa,p. 68, in
ComissAo de Refonna do Sistema Educativo (1988): Proposta Global de reforma, GEP/MEC, Lisboa, pp.
53-102.

9) Baptista Machado, op. cit.p. 38
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"a participat;tio ( ..) surge conwforma de assegurar a decistio denwcrtitica e a garantia dos

administrados em domfnios da act;tio administrativa que escapam aos contro/es tradicionais"10.

As ideias expostas pennitern-nos tr~ar urn conceito de participa\,ao como

"traduz-se na intensificat;tio da intervent;tio dos indivfduos e dos grupos nos processos de

decistio".

o verdadeiro acto participativo realiza-se na interven\,ao dos sujeitos activos ou seus

representantes em todas as fases da estrutura\,ao das decisOes, desde a fase preparatoria ate a
fase de decisao final. Assim, qualquer interven\,ao que nao abranja a fase de decisiio final de urn

processo nao sera uma verdadeira participa\,ao, isto e, uma participa\,ao com poder de decisao

(Machado, 1982, pp. 41-42).

Canotilho defende uma posi\,ao identica ade Baptista Machado, embora com conceitos

diferentes. Segundo este autor, so uma participa\,ao vinculante, isto e, na propria tomada de

decisao, e uma "limitat;tio do poder de direct;tio tradicional" mas 0 autor distingue

participa.;iio, em sentido amplo, e participa.;iio em sentido restrito:

"participat;tio ou denwcracia participativa em sentido amp/o, abrange a participat;tio

atraw?s do voto, de acordo com os processos fonnais da denwcracia representativa; participat;do

em sentido restrito eumafonna mais a/argada do concurso dos cidadtios para a tomada de

decisoes muitas vezes de forma directa e ntio convenciona/"11.

A panir destas ideias e-nos possivel tra\,ar urn conceito de participa.;iio: ela

consistira na interven\,ao activa e decisoria no processo de elabora\,ao e de tomada de decis6es,

interven\,ao assumida como consciente e voluntaria em nome de interesses pessoais, grupais, de

classe ou colectivos, e que permite aos cidadaos intervenientes a afrrma\,ao da sua consciencia

politica, social, cultural, laboral, profissional, etc, mediante canais de comunic~ao construidos

e reconhecidos contratualmente como validos pelos actores ou partes envolvidas nas decis6es.

o conceito que acabamos de construir remete-nos para 0 mvel consciente e voluntario da

participa\,ao por parte dos cidadaos interventores, por urn lado, e para 0 nivel da decisao

democratica, por outro.

Quanto ao primeiro nivel, a participa.;iio apresenta-se como urn acto que

possibilita 0 direito de divergir, isto e, de manifestar posi\,Oes diferentes das do poder e

das dos outros grupos envolvidos nas decis5es, sem que dai advenham quaisquer

consequencias negativas em termos de direitos sociais ou outros para os participantes

divergentes, e, neste sentido, ela e urn instrumento de promo';3o da criatividade e do

desenvolvirnento. Nestes termos, a participa\,ao so e possivel no Estado Democratico e

Pluralista12.

10) Idem, p. 39

11) Canotilho, 1981, II, p. 46.

12) Porem, os Estados AutoritArios e, nomeadamente, 0 que aqui estudamos, assumem-se como
eminentemente participativos, nao ja no sentido da afrrma,fio da individnalidade e da sociedade civil perante
o Estado e perante 0 Aparelho Administrativo deste, mas sim como mobiliza,fio popular que legitime a
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Quanto ao segundo nivel, a participa9iio afirma-se como instrumento de decisiio

democnitica. Tal decisiio pode revestir duas formas fundamentais: a decisiio por voto e a

decisiio por concerta9iio.

A decisiio por voto alicer9a-se no principio da "vontade da maioria"13 e tal vontade

imp6e-se como norma de aC9iio em conformidade com os pianos votados e niio segundo 0 livre

arbitrio dos participantes maioritarlos. Tais pianos estabelecem 0 quadro organizativo da

vontade da maioria e, portanto; a aC9iio desta niio pode ultrapassar os limites desse quadro.

Como refere Baptista Machado,

"e supinamente erronea a concepr;tio corrente segundo a qual a decistio da maioria e
sempre legftima so pelofacto de exprimir a vontade da maioria. Pois sendo a maioria relativa a

um quadro organizativo, e definindo necessariamente esse quadro as funr;6es, atribuir;6es ou

ambito de competencias da respectiva maioria, para que uma decisiio seja legftima nao basta 0

simples facto de ela assentar na vontade da maioria ou ter 0 apoio desta (. ..) mas que tal decistio

caia dentro da esfera (. ..) do quadro organizativo votado maioritariamente"14.

Numa actua9iio assim conduzida, a aC9iio da maioria respeitara 0 acordo social

estabelecido pela vota9iio atraves da expressiio da vontade geral dos participantes. De modo

contrarlo, a aC9iio da maioria a revelia da vontade geral, transformar-se-a em "ditadura da

maioria"15 e em anula9iio das estrategias de participa9iio.

A participa9iio por concerta9iio resulta do di:ilogo entre as partes envolvidas e presta-se ao

exercfcio da persuasiio como forma de estabelecimento do acordo social. Ela e uma forma de

praticar a pacifica9iio, de criar born arnbiente organizacional e ate de legitirnar 0 poder no

interior das organiza96es pela obten9iio de consensos.

Em unidades organizacionais pequenas, a concerta9iio e urn instrumento de cria9iio de urn

born clima organizacional, possibilitando as rela96es humanas face a face e criando uma base de

entendirnento e coopera9iio. Porem, a nivel geral, a concerta9iio revela-se urn instrurnento de

participac;iio representativa que carece de legitimidade previa e que precisa de ser aferida em

eleic;6es intemas aos diferentes grupos consertantes.

autoridade e poder do Estado, mesmo que essa mobiliza~ao seja "manipulada". A particip~llo assume aqui
urn caracter negativo e, em vezde estrat:egia de prom~aoda autonomia individual e social, transforma-se
em instrumento de aliena~ao da sociedade civil pela endoutrina~llo ideologica de que esta e alvo por parte
dos aparelhos ideologicos do Estado.

13) 0 conceito de vontade da maioria deriva do principio da "vontade geral" de Rousseau: a maioria "somente a
vontade geral pode, por si so dirigir as for~as do Estado, de acordo com 0 objectivo da sua institui~llo,que
eo bern comum; porque se a oposi~llo dos interesses particulares tornou necessario 0 estabelecimento das
sociedades. sem a concordfulcia desses mesmos interesses eIa nao teria sido passive!. E0 que ha de comum
nos diferentes interesses que constitui 0 circulo social. (... ). Ora, Ii unicarnente sobre este interesse
comum que a sociedade deve ser governada. (...) porque a vontade particular, pela sua natureza, tende para a
preferencia e a vontade geral para a igualdade" (Rousseau, 1760, in Jean-Jacques Rousseau, (1973):
Contrato Social, ed. Presen~a, Lisboa, p. 33.

14) B. Machado, op. cit. p. 84.

15) "Significa isto que a vontade da maioria deixa de ser legitima quando nao represente a unidade do povo, ou
quando deixe de observar as poslula~oes limitativas, decorrentes do quadro organizativo que tern por
missllo exprimir" (Idem, p. 82).
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Concluimos este ponto com a afmnayao de que 0 conceito de participayao aqui construfdo

e urn imperativo das sociedades democniticas, e, sobretudo, democniticas participativas.

Nestas, a participayao representa a afmnayao da individualidade e do grupo na defesa dos seus

direitos e, por isso, instrumento de implementayao do direito dos indivfduos e dos cidadaos a
liberdade de criayao cultural e de expressao polftica, organizacional, etc.

Por isso, chamamos a este conceito de participayao, participa~:io positiva por permitir

a livre e espontanea manifestayao da liberdade individual, grupal ou colectiva. Como diz

Machado,

"a participal;iio If uma forma do exercfcio da liberdade (.. .) enquanto participa(iio

"descentralizada" nas decisoes da Administra(ao que possam afectar particularmente os

interesses da nossa categoria socio-profissional ou da nossa circunscri,ao ou a nossa situa(iio

pessoal"16.

Apesar destas proposiyoes sobre as vantagens da participayao, vanos estudos tern

levantado algumas quest5es sobre a evidencia de tais vantagens17. 0 pr6prio Baptista Machado

alerta para a possibilidade de a participayao poder, por vezes, assumir uma funyao legitimadora

de decis5es menos transparentes. Neste caso, a resistencia passiva de muitos cidadaos em nao

aderirem aos mecanismos participativos, jurfdicamente institufdos, poderia ser uma forma de

contestayao a urn processo que, em vez de desenvolvimento pessoal e social, poderia trazer

manipulayao social18.

Por outro lade, Lima (1991) ap6s analisar alguns estudos sobre problemas em torno da

participayao, pondera as vantagens e os problemas, nestes termos:

"Nao obstante 0 ponto de vista aceitavel, embora francamente optimista, de que a

participa(iio arrasta a participa(iio e esta arrasta a competencia, torna-se sucessivamente mais

clara a ideia de que a participa(ao na decisiio e no Governo das Organiza(oes representa um

fenomeno complexo e polifacetado cujas repercussoes, em termos de poder, ultrapassam a

importancia das cren(as centradas univocamente nas vantagens, nos benef£cios, na

competencia, na eficacia, etc.. ( .. .). Seja a que nfvel for, a participG(iio nunca If uma conquista

definitiva, apenas dependente da consagra,iio perpetuada pelas palavras e pelos textos, ainda

que quase-sagrados, dos regimes democraticos"19.

16) B. Machado, op cit. p. 63.

17) Para urn inventario destes estudos, ver Lima (1991, pp. 177-179)
18) Ver Machado, op. cit.,p. 136 e Canotilho, op. cit, p. 99 e 135
19) Lima,1991, op. cit, pp. 179-180.
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1.2. AS FORMAS DA PARTICIPAl;AO POLITICO-ADMINISTRATIVA

A afmna~ao da liberdade e interesse individuais, grupais ou profissionais, atraves da

participa~ao, pode assumir diversas forrnas. Analisa-Ias-emos de seguida.

Come~aremos pela distin~ao entre participal;iio perfeita e participal;iio imperfeita.

Com efeito, e em conformidade com 0 que dissemos atras, a verdadeira participal;iio

implica interven~ao em todas as fases do processo de decisao, incluindo, obrigatoriamente, a

decisao final. Nesta ordem de ideias, consideramos este tipo de participa~ao como

participal;iio perfeita.

Entendemos por participal;iio imperfeita qualquer tipo de participa~ao possibilitando a

interven~ao numa fase de consulta, conferindo 0 direito a atitudes divergentes, mas sem

participa~ao na decisao final.

Para analisarmos as formas da participa~ao politico-adrninistrativa fundamentar-nos-emos

em quatro autores: Canotilho (1981), Machado (1982), Lima (1988 e 1991) e Formosinho

(1989 e 1990)20.

Analisaremos as formas da participal;iio tendo em conta quatro categorias:

a) vincula~ao dos participantes em rela~ao as decis5es;

b) nlveis de intensidade da participa~ao

c) proxirnidade dos participantes em rela~ao as decis5es.

Quanto a primeira categoria, seguimos a tipologia de Canotilho (1981,II, 135-136), que

estabelece tres graus de vincula~ao da participa~ao as decis5es:

1- "participi1{iio niio vinculante, ou seja, participi1{do nos processos de prepari1{do das

decisties, atraves de informar;ties, propostas, exposir;ties, protestos,etc..

2- participar;lio vinculante que significa participar;lio na propria tomada de decislio e

consequente limitar;do do poder trOOicional (participi1{do, por exemplo, em consellws

de gestdo);

3- participi1{do vinculante autonoma (auto-gestdo) quando se trata de uma substituir;do

pura e simples do poder de direcr;lio trOOicional para outros poderes dentro do

respectivo sistema (administri1{do autonoma)"

Quanto a categoria niveis de intensidade da participal;iio, seguimos Baptista

Machado (1982, pp. 40-43) que estabelece tres niveis:

1- participaliao na fase final do processo de decisao atraves do voto das decisOes;

2- participaliao na fase de elaboraliao dos projectos e das medidas, a que chama

participaliw consultiva;

3- participaliao na execuliao das decis5es ja tomadas a que chama participaliao

cooptativa.

Para este autor,

20)
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"so 0 direito de voto na decisao final corresponde a uma verdadeira

participa-;ao no poder de decidir. A participa-;ao por inteiro impIica niio so que

sejam tomadas em conta as nossas opinioes e as nossas razoes, mas tambern

que a nossa vontade tenha urn peso especifico (atraves do voto) na decisao

final"21.

Segundo estas duas tipologias, s6 constituiriam participa~ao perfeita a participa~ao no

voto nas decis5es finais (Baptista Machado), e a participa~ao vinculante e vinculante e

aut6noma (Canotilho), no contexto de uma descentralizayao territorial perfeita.

A participa~iio na fase preparat6ria do processo, equivalente 11 participa~iio consultiva,

apresenta-se como participal,;ao imperfeita. Enquanto que a participa~iio cooptativa

constitui ja uma forma de niio participa~o ou de particip~iio escamoteada.

o autor diz que ela

"mlo e uma participat;iio rw poder de decidir, mas uma simples participcu;iio IUl execut;iio

de decisoes ja tomadas, participat;tio esta que e frequentemente concedida mais com vista a

facilitar aquela execUt;tio do que com 0 intuito de proceder a uma verdadeira distribuit;iio do

poder de decidir"22.

A participa~iio segundo este mvel de profundidade por parte dos administrados consistira

apenas na apresenta~iio de

"propostas ou sugestoes sabre 0 modo de aplicat;iio de certas medidas, sobre a escala de

prioridade das necessidades e aspirat;oes que desejam ver satisfeitas, desde que estas mio

imputem mais do que modificat;oes margilUlis ou secundarias compatfveis com a estrategia

global da administrCU;tio"23.

Com efeito, a participa-;iio cooptativa e exclusivarnente a participa-;ao na

execu-;iio. Genericamente, a participa~iio na execu~iio e uma niio-participa~iio pela

impossibilidade de tomada de decisoes. Especificamente, podera ser entendida como

participa~iio se 0 executante tiver a possibilidade de adaptar os principios ou normas gerais 11

sua situa~iio especffica ou as necessidades dos administrados, mediante autoriza~iio previa "ad

hoc" ou autoridade delegada pelos seus superiores. E isto porque "a participat;tio cooptativa

coenvolve necessariamente uma colaborat;tio com os altos desfgnios de quem, em ultima

instancia detem 0 poder de decidir"24. Logo, pressup5e a identifica~iio entre quem executa e

quem decide, identifica~iio imposta pela consciencia moral ao executante, no caso das

democracias representativas centralizadas, ou pela cren~a do executante nos mesmos valores

expressos pelas normas dos superiores, (Democracias Representativas e Estados Autoritanos

21) B. Machado, op. cit, p. 43.

22) Idem, p. 42.
23) Idem, p. 42.

24) Idem.
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nao democniticos), ou ainda, pelos poderes disciplinares e de recompensa dos superiores (tanto

numa forma de Estado como na outra).

Numa perspectiva politico-organizacional, Formosinho (1989a e 1989b) e Lima

(1988 e 1991) analisarnja nao os nfveis de intensidade da participa~ao mas a proximidade dos

participantes em rela~ao as decisOes. as autores pressup6em urn conceito positivo e perfeito da

participa~ao.

Lima (1988, p. 48) estabelece a distin~ao entre participa~o directa e participa~iio

indirecta a que Formosinho faz corresponder, na Escola Comunidade Educativa25, a

"participa~ao imediata expressiva" e a "participa~iio mediatizada orgiinica"26

(Formosinho, 1989a).

No dizer de Lima(1988),

"embora ambas constituam tuna a/ternativa ao mode/o autocrtitico, atraves de tuna maior

distribuit;ao do poder e da autoridade, a primeira aproxima-se mais de tuna cOlu:ept;ao pura de

democracia, podendo ser actualizada quer para consu/ta, quer para decisao, enquanto que a

segunda e, sobretudo, de carticter representativo, sendo portanto mediada por representantes

designados, geralmente por e/eit;ao,,27.

Lima (1988 e 1991) estabelece ainda uma outra tipologia da participa~aoorganizacional

com base nos criterios da regulamenta~aoe dos objectivos fixados pela organiza~ao.Segundo 0

criterio da regulamenta~ao, a participa~ao podera ser formal ou informal28, sendo que a

particip~ao formal remete para "urn sistema de regras fonnalmente organizado" e por isso, para

a "participa~ao decretada" e a participa~ao informal "emergindo geralmente da pr6pria pratica

participativa e de progressivos consensos que vaG sendo construidos"29 e remetendo para a

"participa~iio praticada". Segundo 0 criterio dos objectivos fixados pela organiza~ao, a

participa~iio podera ser convergente e divergente. A primeira "orienta-se no sentido de realizar

os objectivos fixados pela organiza~iio, a que os participantes reconhecem urn certo camcter

normativo". A segunda "orienta-se num sentido contrano ou distinto em rela~iio aos objectivos

da organiza~ao (... ). E geralmente associada a criatividade, a inova~ao ou ao

inconformismo"30.

A forma de participa~iiomais genufna e mais enriquecedora dos cidadaos e a participa~ao

directa, informal e divergente mas tal participa~ao e mais viavel em pequenas unidades sociais ja

25)

26)

27)

28
29
30

Escola fundamentada nos principios da igualdade, da solidariedade e da participa~o, e constituida, no seu
nticleo central, pelos Alunos, Professores, Pais e Funciomirios e, no seu sentido amplo, por estes coepos
sociais e pela Comunidade envolvente da escola (Ver Formosinho Fernandes e Lima, (1988), p. 559, in
CRSE (1988): Proposta Global de reforma, GEP/MEC, pp. 555-641
o autor refere-se as duas foemas de democracia, directa e indirecta por corpos.
Licinio Lima (1988): A Geslllo das Escolas Secundarias - A Participa~ao dos Alunos, Livros horizonte,
Lisboa, p. 48

Lima, 1988, p. 69
Idem
Idem, p. 70
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que em grandes, a participarrao representativa e mais viavel, a nao ser nos casos de eleirrao da

direcrrao ou dos pr6prios representantes dos corpos sociais, em que 0 voto realiza a participarrao

directa dos representados mas que, em termos de controle do exercicio de poder, nao permite

controlar as praticas dos representantes, a nao ser pela sua avaliarrao num momenta de nova

eleirrao. Ao nivel de urn Pais, a participarrao directa seria operacionalizada atraves do referenda

como possibilidade de auscultar a popularrao sobre urn problema especffico. Ele seria, assirn, a

forma mais genuina da participa«ao na governarrao de urn Pais.

Concluimos com a sintese de todas as ideias expressas sobre a participarrao politico

administrativa, atraves da sua tipificarrao no Quadro I.

QUADRO N2 1 - Sintese das formas de participa",ao em tres tipos ideais de

Estado

Catel[orlas da Particioacao
Formasde

Vicu1~oas Intensidade Proximidade as
Organizarrao do Estado decis5es da participa~o decis5es

- Vinculante em rel~ - Decislio fmal no VOIO - ParticiJl3(;llo direcla na
ao VOIO na elei~Ao dos na elei~Ao de represen- elei~ de representan-

Democrocia represenla- representantes lantes tes.
tiva centralizada

- NAo-vinculante ou - Consultiva em rela- - Indirecla 011 represen-
consultiva em rela~o ~ a IOmada de deci- tativa na tomada de
a tomada de decisiles sOes decisOes

- Participa~ vinculan- . ParticiPa\'AO em todo -Partici~ direcla e
te em caso de descen- o processo de estrutu- indirecla na IOmada de

Democracia participativa traIiza~ imperfeila ra~ e decislio decisOes
descentIa!mlda . Participa~ vinculan-

te e aut6noma em cas
de descentraliza\:Ao
perfeila

- NAG participa~o nas - Particip~Ao COOpla- -Partici~ direcla
ESlado autoritlrio decisOes tiva na execu~ naexec~

- Afastamento das de-
cisOes

2. PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS DA PARTICIPAf;AO

PROFESSORES NA ADMINISTRAf;AO DA EDUCAf;AO

DOS

as princfpios estabelecidos no ponto anterior, quando aplicados a Administrarrao da

Educarrao, remetem-nos para 0 estudo da fundamentarrao da participarrao no processo educativo

e para a analise da organiza«ao para a participa«ao. Esta, por sua vez, implica a considera«ao

das formas organizativas da Escola e sua rela«ao de dependencia versus autonomia face ao

Estado. Ao mesmo tempo, a considera«ao destas duas antinomias, coloca-nos de imediato
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perante a associa~ao da Escola aorganiza~ao para a dependencia face ao Estado (Escola servi~o

Local do Estado) ou aorganiza~ao para a autonornia e para a particip~ao (Escola Cornunidade

Educativa). Procurarernos constituir urn quadro te6rico para cada urna destas perspectivas.

2.1. FUNDAMENTOS DA PARTICIPAc;AO DOS PROFESSORES NA

ADMINISTRAc;AO DA EDUCAc;AO

A administr~ao da educa~ao e urn sub-sistema da administra~ao publica (Formosinho,

1987, p. 3; Dacal, 1986, p. XXVI; Vercher, 1985, p. 499)31. E a administra~ao publica e

"0 sistema de 6rgiios, servifos e agentes do Estado, bern como das demais pessoas

colectivas pUblicas, que asseguram, em nome da colectividade, a satisfar;iio regular e continua

das necessidades colectivas de seguranr,:a, cultura e bem-estar"32.

"0 sistema de 6rgiios, servir,:os e agentes do Estado" que constituem a administrar;iio da

educar,:iio actuarao, "em nome da colectividade" e "no respeito pelos interesses e direitos

legalmente protegidos dos cidadiios"33. Isto e, actuariio com base na definir;iio do interesse

publico geral ou interesse publico restrit034 pelos pr6prios cidadiios atraves da sua

''particiPafiio na gestiio (...) medianteformas de representafiio democratica"35.

Isto significa que as decis6es sobre 0 que sao 0 interesse publico geral ou 0 interesse

publico restrito nao competern aadministr~ao da educ~ao, enquanto Administr~ao Central da

Educa~ao mas sim aAssembleia da Republica e Conselho Nacional de Educa~ao 0 primeiro, e it

Adminis~ao Regional e Local da Educa~ao, 0 segundo36.

Nestes terrnos, a passagern do interesse publico geral ao interesse publico restrito, opera

se atraves da elabora~aode projectos a nivel regional e local, projectos que devem conciliar a

satisfa~ao das necessidades e interesses· dos cidadaos com 0 interesse geral. Neste princfpio,

radica a imperiosidade da participa~iio dos professores na administra~ao da educa~ao.

31) Ver Joao Formosinho, 1987: Modelos de Gest1io da Educa~1io Escolar, 11 vol., Area de An31ise Social e
Organizacional da Educa~ao, CEFOPE, UM, Braga; Gonzalo G6mez Dacal, 1986: Ad\"inistraci6n
Educativa, Edit. Anaya, Madrid; Richo Vercher, 1985: La Administraci6n Educaliva, in Oscar Saenz,
1985: Organizaci6n Escolar, Edit. Anaya, Madrid, pp. 497-522.

32) Freitas do Amaral (1986): Curso de Direito Administrativo, Vol. I, Livraria Almedina, Coimbra, p. 36.

33) Art" 267 da Constilui~o da Republica Portuguesa de 1976, 1982 e 1989.
34) Dislinguimos aqui entre interesse publico geral que deve ser estabelecido pelos 6rgaos representativos

nacionais e interesse publico restrito que deve ser estabelecido pelas comunidades regionais, concelhias ou
locais, no principio da conci1ia~ entre 0 interesse nacional eo interesse comunillirio.

35) Art' 268 da CRP de 1976 e Art" 267 da CRP de 1982 e 1989.

36) Com efeilo, Ii Administra~ao Central, enquanto dimensao instrumental, nao compete a defini~ao de
politicas mas t1io sO a conce~1io e organiza~1io de estralegias globais de execu~1io. Ver Formosinho
(1989b) e Fernandes (1988).
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Em primeiro lugar e 30 nivel da formula~ao e da execu~ao das politicas

educativas nacionais eles siio parte integrante37 e interveniente na

administra~iio educacional, nomeadamente, na transforma~ao dos pianos gerais em

programas operacionais38. Enquanto tal, a necessaria salvaguarda da unidade entre a conce~ao

dos pianos e a concep~ao dos programas operacionais, recomenda a adesao dos professores aos

objectivos expressos nos pianos. Porem, tal adesao oao resulta da imposi~ao do dever

burocnitico-funcional do cumprimento de um plano-programa, mas da discussao participada

dos seus objectivos gerais pela Comunidade Educacional que, apes discussao especializada,

achou aquek plano adequado e 0 vai transformar num plano-programa adequado a cada

comunidade regional.

Em segundo lugar, a necessidade da participa~iio dos professores na

administra~iio da educa~iio, radica na selec~iio das estrah~gias organizativas e

educativas mais adequadas a cada comunidade regional e local. Com efeito, 0

interesse publico restrito, a nivel educacional, constr6i-se no interior da comunidade

educativa39 escolar, da qual fazem parte os professores, os alunos e os pais (Comunidade

Educativa Nuclear)40 ou estes tres corpos e ainda a Comunidade Cultural e Profissional mais as

Autarquias (Comunidade Educativa Ampla). Nestes termos, a participa~ao dos professores e

bern assim dos outros corpos sociais da escola, seria elemento indispensavei a adequa~ao dos

pianos as necessidades educativas dos alunos e as condi~5es especificas da escola. Tal

participa~ao operacionalizar-se-ia pela constru~ao consertada, entre os elementos da

Comunidade Educativa, de urn Projecto Educativo dessa Comunidade, ou Projecto

Educativo de Escola, que Guervilla defme como:

"La planificaci6n u organizaci6n de todas aquellas acciones que los profesores, personas

y instituciones implicadas en el proceso educativo deben realizar para conseguir jinalidades

educativas"41.

37) Tomamos aqui 0 conceito de "parte" no sentido em que B. Machado (1982, p. 121) 0 toma: "0 ciOOdao,
enquanto eparte, etitular de direitos e liberdades fundamentais e, nessa qualidade de parte, contrapile-se
funcionalmeote ao Estado e ao Colectivo. (...). A entiOOde que eparte tern urn direito a defender, urn
interesse seu que esta ou parle eslllr em conflito com 0 interesse de outra ou outras partes".

38) Embora a distin,ao entre pianos e programas seja polissemica, a distinylio par n6s operada coincide com a
de Dacal, (1986, p. 344) e que concebe 0 plano como conjumo de princfpios gerais e 0 programa como
ordena,ao operativa de tod~ 0 sistema de activiOOdes concretas, num tempo e espa,o determinados.

39) 0 conceito de <;omuniOOde Educativa apela para a coopera,ao, a democracia, a igualdade, a participa,llo e a
solidariedade. E este 0 sentido em que 0 conceito eapresentado por Carrascosa Salas, 1985, pp. 444-464;
Gary Easthope, 1976, pp. 41-61; Formosinho, 1989a, pp. 2-7; Diez, 1980, pp. 14-17; Formosinho,
Fernandes e Lima, 1988, pp. 557-560 e Dacal, 1986, pp. 108·110.

40) Sobre 0 conceito de Comunidade Educativa Nucleare Ampla, ver Formosinho, 1989a, pp. 2-7.

41) Angeles Guervilla, (1988): Proyecto Educativo de Caracter Curricular, Editorial Magisterio,Barcelona, p.
13
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2.2. PRINCipIOS ORGANIZATIVOS DA PARTICIPA<;Ao DOS

PROFESSORES NA ADMINISTRA<;Ao DA EDUCA<;Ao

A analise dos princfpios organizativos da panicipayiio dos professores na administra~iio

da educa~iio decorre dos principios politico-administrativos da panicipa~iio, analisados no

ponto 1. deste capitulo, e dos princfpios consignados na teoria administrativa gera!.

Com efeito, a administra~iio da educa~iio, sendo urn sub-sistema da administra~iio

publica, orienta-se pelos princfpios politico-administrativos gerais desta, consignados no titulo

92 da CRP de 1976 e 1989 e 82 da CRP de 1982, mas tambem por princfpios especfficos da

ciencia administrativa. as pr6prios princfpios polftico-administrativos referidos na

Constitui~iio, utilizam conceitos oriundos desta ciencia tais como descentraliza~iio,

desconcentra~iio,desburocratiza~iio,burocratiza~iio,eficacia, eficiencia, direc~iio, etc.

Segundo esses princfpios,

"1- A administraf:do pUblica sera estruturada de modo a evitar a burocratizaf:do, a

aproximar os servif:os das populaf:oes e aassegurar a participaf:oo dos interessados na sua

gestoo efectiva, designadamente por intermedio de associaf:oes publicas, organizaf:oes

populares de base ou outrasfOmulS de representaf:oo democrdtica.

2- (...J A lei estabelecera adequadas formas de descentralizaf:do e desconcentraf:oo

administrativas, sem preju£zo da necessaria eficacia e unidade de aCf:oo e dos poderes de

direcf:oo e superinteruJencia do Governo"42.

Analisando este extracto, verificamos que os princfpios constitutivos da participa~iiona

administra~iiopublica siio os seguintes:

a) participa~iio dos interessados na gestiio efectiva da administra~iiopublica "mediante

formas de representaf:iio democrdtica";

b) aproxima~iio dos servi~os as populayoes sob a forma desconcentrada e

descentralizada;

c) desburocratiza~iio.

Entendemos que estes princfpios requerem uma analise mais pormenorizada

A desburocratiza~iio, no contexto em que e inserida, sugere que a administra~iio da

educayiio aliene os princfpios organizativos da burocracia, nomeadamente a unidade de mando,

a centraliza~iio das decisOes, a impessoalidade e 0 formalismo das comunica~Oes, e que se

oriente pelos princfpios da coordena~iio funcional, do pluralismo das decisOes conforme as

atribui~Oes de ca& nivel de administra~ii043,do relacionamento interpessoal e da flexibilidade

das comunica~oes. A burocracia e apresentada como organizal;ao oposta a
possibilidade do desenvolvimento da participal;ao 0 que se apresenta coincidente com

42) CRP 1982, Art' 267'.

43) Trataremos a questllo dos niveis de administra~aona sec~ao 3.2.2, deste capitulo.
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algumas investiga~5es educacionais e organizacionais da escola44. Referindo-se ao tradicional

centralismo do aparato administrativo do Ministerio da Educ~ao, Lima diz que este

"e, neste sentido, uma imagem do poder da burocracia, capaz de contrariar 0 poder

polftico democratico e de se eximir, aparentemente, aos cursos da decisao polftica. Neste

quadro, cidaddos como responsaveis polfticos, seriam vftimas de um sistema impiedoso, supra

humano, que a mais ferrea vontade polftica ndo tem sido sujiciente para alterar - uma forma de

organizat;ao que a ninguem serviria a ndo ser, eventualmente, a uma pequena elite de altos

funcionarios (uma elite de burocratas). Porem, as imagens ndo se quedam aqui. A imagem da

burocracia como "imperium in imperio", por oposit;do ao poder polftico, e confrontada com a

imagem inversa que destaca 0 seu conceito instrumental (funcional), ao servit;o de uma dada

orientat;do polftica, designadamente de uma polftica anti-democratica'45.

Assim, a melhor forma encontrada .para combater a burocracia como organiza~ao

anuladora da participa~ao foi 0 principio da descentraliza~ao das decis5es. Baptista Machado,

1982, afirma que melhor que a participa~iio na vota~iio,

"a participat;do, como forma "descenrralizada" nas decist5es da administrat;do que possam

afectar particularmente os interesses da nossa categoria s6cio-profissional ou da nossa

circunscrit;do, ou a nossa situat;do pessoal. Ese se tratar de afectar meios apromot;do do bem

estar de cerro grupo populacional ou de certa pessoa, por certo que esse grupo de pessoas ou

essa pessoa e que rem compet2ncia para decidir da aplicat;do concreta desses meios, de acoroo

com as suas car2ncias e 0 seu conceito de bem-estar efelicidade'>46.

Temos assim constituido como principio fundamental da administral;iio

participativa, a descentralizal;iio das decisoes atraves da descentraIizal;iio da

administral;iio. Descentralizar aadministra~ao significa "devolver poderes" as popula~5es

conferindo-Ihes a possibilidade de tomarem decis5es proprias em materia do seu proprio

interesse. Por isso, sem prejuizo da unidade de ac~ao e do poder-dever de orienta~ao e tutela do

Estado, a quem compete definir 0 interesse educativo nadonal, a descentralizar,;ao educativa,

podendo assumir as formas de administrar,;ao regional, distrital, concelhia e local permitira as

pessoas envolvidas em cada urn destes quatro niveis administrativos, tomarem as deds5es mais

adequadas a resolur,;ao dos problemas das respectivas comunidades. E isto porque so a

descentraliza~ao permite uma participar,;ao, mesmo que representativa, cada vez mais proxima

dos interessados e cada vez mais controlavel por estes.

44) Referimo-nos, especialmente, a duas: Jollo Fonnosinho, 1987, Educating for Passivity, University of
London, Institute of Education, em que 0 autor analisa IOda a organizacllo administrativa-educacional do
Estado Novo na perspectiva burocnitica, focando as estrategias da nllo participacao da sociedade civil na
administracao da edncacllo (ver, especialmente, os capftulos II (Theory and Practice of non-participation) e
capitulo III (Theory and Practice of Demobilization Strategies).

E Licfnio Lima (1991): A Escola como Organizacllo e a ParticipaCllo na Organizacllo Escolar - Tese de
Doutoramento, Universidade do Minho. Este autor faz uma resenha das proposiCOes te6ricas acerca da
burocracia na sua reJacllo com a democracia (pp. 57-65).

45) Lima, 1991, op. cit. pp. 138-139.

46) B. Machado, op. cit., p. 63.
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Por isso, descentraliza~ao e muito diferente de desconcentra~ao.Pois que,

"a administrar;iio deseoneentrada eo sistema em que 0 poder decisorio se reparte entre 0

superior e urn ou mais orgiios sub-a/ternos, os quais, todavia, permaneeem, em regra, sujeitos

adireer;iio e supervisiio daf/ue/e"47.

Esta Teparti~ao de poderes processa-se atraves do acto da "de/egar;tio de poderes ou

de/egar;iio de eompetencias" e que, segundo Amaral

"e 0 acto pelo qua/ urn orgiio de administrar;tio, norma/mente eompetente em determinada

materia, permite, de aeordo com a Lei, que outro orgtio ou agente pratiquem aetos

administrativos sobre a mesma materia"48.

o importante a reter e que, na Administra~ao Desconcentrada, 0 acto administrativo nlio e

praticado pOT uma decisao dos participantes no serviyo publico mas por uma competencia

conferida pela Lei ou por uma delegayao funcional. Seja qual for 0 caso, 0 acto delegado e urn

acto cuja decisao nao foi participada porque imposto de cima para baixo. por isso, a

desconcentrayao e uma forma mitigada da centralizayao e da unidade de mando.

Ao contnirio, a descentraliza~ao nao consiste numa repartiyao de poderes entre a

Administrayao Central e os outtos nfveis de Administrayao mas numa "devo/ur;iio de poderes" a

estes niveis de Administrayao. "Devolu~ao de poderes" significa descentralizayao politico

administrativa por oposiyao a descentralizayao juridica49;

"A deseentralizar;iiiJ juridiea pode, na prtitiea, eonstituir urn veu enganador que reeobre a

rea/idade de umaforte eentralizar;iio po/ftieo-administrativa. Era 0 que sucedia, nomeadamente,

em Portugal, no regime da Constituir;tio de 1933"50. "Pe/o eontrtirio, diz-se que hti

deseentralizar;iio em sentida polftieo-administrativo quando os orgiios lias Autarquias £oeais siio

livremente eleitos pelas respeetivas popu/ar;6es, quando a Lei os eonsidera independentes na

orbita lias suas atribuir;6es e eompetencias51 , e quando estiverem sujeitos aformas atenuadas

de tutela administrativa, em prindpio restritas ao eontro/e da /egalidade"52.

Vma transferencia destas ideias para a analise da administrayao educativa evidencia que a

passagemda administra~iio centralizada a descentralizada implica a

47) Freitas do Amaral, op. cit., p. 658.

48) Idem, p. 663.

49) Amaral, 1986, p. 687-689.
50) Idem, p.688.

51) A distinCiio entre atribuicoes e competencias eimportante na medida em que os dois conceitos sao, muitas
vezes, utilizados sem diferenciacilo. Amaral, 1986, I, pp. 606-607, distingue-os nestes termos:

"AtribuiClle$ silo os fins ou interesses que a Lei incumbe a pessoas colectivas publicas de prosseguirem.
Para 0 fazerem, as pessoas colectivas publicas precisam de poderes - sao os chamados poderes
funcionais. Ao conjunlO dos poderes funcionais chamamos competencias.

Competencia e, assim, 0 conjunlO de poderes funcionais que a Lei confere para a prossecucao das
atribuicoes das pessoas colectivas publicas".

52) Idem, p. 687.
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transfOrma!;30 da escola, de Escola Servi!;o Local do Estado a Escola

Comunidade Educativa53 .

A Escola Serviyo Local do Estado integra-se na administrayao centralizada porque e um

6rgao da adrninistrayao periferica do Estado. Freitas do Amaral define esta como

"conjunto de 6rgaos e servir;os do Estado, de Institutos PUblicos ou de Associar;oes

PUblicas, que dispoem de competencia limitada a uma area territorial restrita, e funciona sob a

direcr;iio dos correspondentes 6rgaos centrais"54.

Por isso, ela submetecse totalmente aos poderes do Estado como seu superior. Tais

poderes sao 0 poder de direcyao, 0 poder de supervisao e 0 poder disciplinar55.

o papel do professor neste tipo de escola constitui-se em cumprimento dos deveres

funcionais que os regulamentos legais estabelecem como suas competencias, na qualidade de

funciomirio publico'. Mesmo que na escola exerya algum cargo por eleiyao, 0 professor

funciomirio publico nao exerce esse cargo ern representayao dos eleitores mas ern nome de uma

atribuiyao que Ihe e delegada pelo Estado e pela qual tern de orientar toda a sua acyao. E0 caso

do actual director da Escola Primana, eleito pelo Conselho Escolar; e igualmente 0 caso dos

Conselhos Directivos eleitos para as Escolas Preparat6rias e Secundarias.

Ao contnirio, a Escola Comunidade Educativa, integra-se na administrayao

descentralizada do Estado. A este compete exercer sobre ela urn poder de orientayao e de

tutela56, e urn poder de supervisao ern areas determinadas que nao colidam corn as

competencias da ECE. A Administrayao da ECE exerce-se atraves de 6rgaos pr6prios, eleitos

por todos os membros da Comunidade Educativa, representando os seus diferentes corpos

sociais e interesses. Os poderes de direcyao e supervisao acometiveis aECE, enquadram-se no

contexto da sua autonomia, incidindo especialmente na formulayao e execuyao do Projecto

Educativo de Escola57 e dos criterios de aCyao educativa. Porem, ern todos os aspectos

53) Ver Formosinho, 1989a, p.

54) Amaral, idem, p. 389. .

55) 0 poder de direq:ao consiste na faculdade de 0 superior dar ordens e instru,oes, em materia de servi,o, ao
subalterno. (...). Ordens traduzem-se em comandos individuais e concretos (...). As ins~oes lraduzem-se
em comandos gerais e abstraetos" (Amaral, 1986, I, p.644). 0 poder de supervisao consiste na faculdade de
o superior revogar ou suspender os actos administrativos praticados pelo subalterno" (...). E "0 poder
disciplinar, por ultimo, consiste na faculdade de 0 superior punir 0 subalterno" (Amaral, idem, pp. 644
645).

56) 0 poder de orienuwao consiste "na emissao de directivas ou instru,5es genericas e nao na de ordens
concretas a que os 6rgaos das entidades aut6nomas devam obediencia hienirquica"(Machado, 1982). 0 poder
de tutela consiste na vigilancia, que' em razao do poder de orienta~o que Ihe compete, 0 Estado exerce
sobre a comunidade educativa, para que esta, dentro da defesa dos seus interesses, nao colida com 0

interesse nacional geral. 0 exercicio do poder e pois uma vigiIancia sobre 0 cumprimenoo de objectivos
gerais, exercida sobre as estraregias utilizadas como meios instrumentais para atingir os objectivos. 0
poder de tutela eslll ainda relacionado com a unidade de ac,ao na prossecu~o daquilo que e 0 interesse geral
do Estado.

57) Estarnos a referir-.nos ao 6rgao de administra,ao que, no ambito das propostas da Comissao de Reforma
do Sistema Educativo, sobre a Administra,ao e Gestilo das Escolas Basica e Secundaria, urn grupo de
professores da Universidade do Minho propOs. Tal 6rgao e, nas propostas dos referidos professores, 0

Conselho de Direc~o, tendo sido regulamentado em Lei pelo XI Governo Constitucional, sendo ME
Roberto Carneiro, como Conselho de Escola (Ver D.L. 172/91). Sobre a proposta da Comissao de
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funcionais que nao sejam da competencia da ECE, 0 Estado continua a exercer os poderes de

direc<;ao, supervisao e disciplina58.

Na ECE, 0 professor e responsavel, conjuntamente, perante 0 Estado e perante a

Comunidade Educativa. Mas 0 controle do cumprirnento dos objectivos da educa<;ao pertence it

Comunidade Educativa, enquanto que 0 exercfcio do pader disciplinar pertence ao Ministerio da

Educa<;ao, podendo a ECE assumir 0 papel de propositora.

Neste tipo de Escola, 0 Estado "devolveu" it Comunidade a possibilidade-dever de

"supervisionar" a eficacia dos actores sociais (professores, alunos, pais e funcionarios) na

realiza<;ao das actividades educativas. Neste sentido, a ECE permite a realiza<;ao dos objectivos

fundamentais da participa<;ao: a "auto-consciencializa<;ao" dos pais, professores e alunos para

os problemas da educa<;ao e da educa<;ao comunitaria e 0 controle dos abusos do poder por

parte da adrninistra<;iio. Como refere Baptista Machado,

"Sendo verdade que a aq;iio e 0 empenhamento na acr;tio aprofundam a consciencia dos

problemas e dos objectivos, a participar;tio seria indispenstivel como elemento do processo pelo

qual as pessoas se consciencializam dos seus pr6prios interesses e fivam, em consequencia,

habilitados a promove-los.

( ...)
A tudo isto acresceria que a participar;tio tem uma funr;do prestimosa no domfnio do

controle dos abusos do poder (da Administrar;tio), ao mesmo tempo que tambem se presta para

abalar a insensibilidade e sofrear a agressividade da "mtiquina burocratica", bem como para

tornar a Administrar;iio mais sensfvel as necessidades e aspirar;oes concretas dos administrados.

Contribuiria, assim, para 0 apeifeir;oamento da democracia"59.

POI-em, tambem a participa<;iio pode tomar-se numa arrna de manipula<;ao a par das muitas

vantagens que ela proporciona. Com efeito, sob a capa da comunicabilidade entre autoridades e

Reforma, ver Formosinho, Fernandes e Lima (1988): Modelo de Administra«ao e Gestlio das Escolas
B3sica e Secundaria, in Comissao de Refonna do Sistema Educativo (1988): PropoSla Global de Reforma,
GEP/MEC, pp. 547-628, Lisboa.

Note-se que no D.L. referido 0 conceito de Direc~ao edissociado do conceito de administr~ao, como seu
oposto. Enquanto que na propoSla da CRSE 0 Conselho de direc~ao e essencialmente urn 6rgao de
administra~ao, englobando a direc~o. 0 que nos parece estar aqui em causa slio duas conce~iles de
adminis~ao: uma, a dos professores proponentes da Refonna, como dimensao polftica e instrumental ao
servi~o de fios educativos: outra, a do Governo, expressa no referido Decreto-Lei, como instrumento de
conttole da ac~ dos agentes da escola.

58) Com efeito, nos tennos dos art's 45' e 47' da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 46/86, de 14/10), a
Escola Blisica e Secundaria nau tern nem autonomia administrativa nem autonomia pedag6gica totais. ESla
tern limites eSlabelecidos pela Lei e consla apenas da possibilidade de elaborar a componente local do
curriculo, as actividades de complemento curricular e as estraIegias de ac~ao compensat6ria, quer a nivel
pedag6gico, quer a nivel s6cio-econ6mico. 0 D.L 43/89, de 3/2, que define 0 regime juridico da
autonomia da Escola Preparat6ria e Secundaria, esquecendo-se da Escola Primaria, lambt!m nao vai mais
longe. Sobre a delimi~ao de competencias da adminis~ao Central, Regional e Local ver Ant6nio de
Sousa Fernandes (1988): A Distribui~ao de Comperencias entre a Administra~ao Central, Regional e
Local da Edu~ao, in Comissao de Reforma do Sistema Educativo (1988): PrOPOSla Global de Reforma,
GEP/MEC, Lisboa, pp.

59) B. Machado, 1982, pp. 37-38.
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subordinados, construfda a partir da consulta e da satisfa~iio por aquelas dos problemas destes,

a particip~iio pode descambar em mera

"cooperOftio das ditaspop~oes na implementOftio e execUftio dos programas,1Jj

e na elei~iio manipulada das elites representantes. Neste caso, a particip~iio no voto ou na

implementa~iio dos programas seria 0 instrumento legitimador de uma democracia

representativa, elitista; autoritana e alienante da capacidade de escolha e crescimento cultural

dos que escolhem.

3. A PARTICIPA«;;AO NA ORGANIZA«;;AO

Procuraremos, nesta sec~iio, sintetizar diferentes contributos te6ricos que nos permitam

perspectivarmos a organiz~iio para a particip~iio.

3.1. 0 CONCEITO DE ORGANIZA«;;AO

Procuraremos, nesta sec~iio, eleborar urn conceito de organiza~iio possibilitador da

participa~o.

o conceito de organiza~iio, genericamente considerado, apresenta-se-nos em duas

vertentes:

a) A organiza~iio como instituit;iio ou produto de urn determinado modelo

organizativo:

"La accion de organizar produce como resultado una estructura que se ha

independentizado institucionalmente, y que puede considerarse coma el marco de

trabajo en el que personas, junciones y herramientas operan con arreglo a un

esquema dado, logico e interact/vo para ellogro de unfin especifico"61.

b) A organiza~iio como aCl;ao ou processo organizativo, em que

"organizar es el establecimiento de relaciones ejectivas de comportamiento entre

personas, de manera que puedan trabajar juntas con eficacia y puedan obtener una

satisjaccion personal al hacer tareas seleccionadas bajo condiciones ambientales

dadaspara el proposito de alcanzar alguna meta u object/vo''62.

60) B. Machado, 1982, p. 37.

61) OsCar Saenz (1985): La Organizaci6n Escolar, Anaya, Madrid, p. 13.
62) Idem, pp. 12-13.
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Centrar-nos-emos, neste ponto, no conceito de organiza~ao-instituiltao, isto e, a

organizaltao enquanto estrutura representada. Orientaremos a nossa concePltao de organizaltao

instituiltao para a dimensao participativa da organiZRltao.

Co~aremos por abordar algumas definiltOes de organizaltao.

Weber (1922) define-a como

"un grupo corporativo entendiendo este como una relacion social, que, 0 bien esta cerrada

hacia fuera, 0 bien limitada mediante reglas y disposiciones de admissi6n de personas ajenas.

Este objectivo se logra gracias a que tales reglas y ordenes se llevan a la practica a traves de la

actuacion de individuos especificos (director, jefe) y de un grupo administrativo"63.

Barnard (1981) define-a como "um sistema de forltas ou actividades conscientes

coordenadas, de dois ou mais individuos"64.

Para Etzioni (1967), "as organizaltOes sao unidades sociais ou agrupamentos humanos

intencionalmente construfdas e reconstrufdas a fun de atingir objectivos especificos. Incluem-se

as corporaltoes, os exercitos, as escolas, os hospitais, a Igreja e as prisoes; excluem-se as

tribos, as classes, os grupos etnicos, os grupos de amigos e as farmlias"65.

Mooney (1947) concebe-a como "a forma de toda a associa~ao humana para a realizRltao

de um fun comum. A teenica da organiza~aopode ser descrita como a tecniea de co-relacionar

actividades especificas ou funltOes num todo coordenado"66.

Lawrence e Lorsh (1969, p. 3), enfatizando a organizaltao como dependente do ambiente,

defmem-na como "the coordination of different activities of individual contributors to carry out

plainned transactions with the environment"67.

Por sua vez, dentro da mesma linha de sistema aberto, Katz e Kahan (1972)68

desenvolvem urn conceito de organizaltao no ambito da teoria·dos sistemas. Para estes autores,

"as organizar;6es sao sistemas abertos, porque 0 input de energias e a conversao do produto em

novo input de energia consiste em transacr;ao entre as organizar;6es eo meio ambiente".

Ao contnirio, Charles Perrow (1976), considera as organizaltoes como "entidades

estdveis, duradoiras, com limites bem precisos e caracterfsticas bem marcadas que as

distinguem de tudo 0 mais em redor. As organizar;6es tem urn local, urn enderer;o, urnfim, e os

indivfduos sao pane delas"69.

63) Weber (1922), in Munoz Sedano e Roman Perez (1989): Modelos de Organizaci6n Escolar, Editorial
Cincel, Madrid, p. 42.

64) Chester Bamard (1971): As Fun~iles do Executivo, S. Paulo, Editora Atlas, p. 93.
65) Amitai Etzioni, 1967: Organiz~iles Mademas, Biblioteca Pioneira de Ciencias Sociais, S. Paulo. pp. 9·

10.
66) James D. Mooney, 1947: The Principles of Organization, New York, Harpper e Bross, Trad. por.

ldalberto Chiavenato (1987): Teoria Geral da Adminis~ilo, I Vol., McGraw Hill, S. Paulo, p.
67) James Lawrence e Paul Larsh (1969). Develloping Organizations: Diagnosis and Action, Addison Wesley

Publishing Company, Reading, Massachussets.

68) Daniel Katz e Robert Kahan (1987): Psicologia Social das Organiza~iles, Ed. Atlas, 3' ed. S. Paulo,p. 32.
69) Charles Perrow (1976): Analise Organizacional. Urn Enfoque Sociol6gico, S. Paulo, Ed. Atlas, pp. 79

80.
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Entre as perspectivas sobre a organizayao apresentadas, umas ressaltam a relayao entre as

pessoas, outras a estrutura, outras os objectivos, outras a diferenciayao de funy5es, outras

ainda a coordenayao racional de pessoas e actividades.

As perspectivas sobre a organizayao sao catalogadas por Porter, Lawler e Hackman

(1975) que as distribuem em funyao de cinco concepy5es basicas, enfatizando cada uma delas,

uma dimensao a saber:

a) composiyao da organizayao: individuos e grupos inter-relacionados;

b) finalidades da organizayao: orientayao para objectivos e fms;

c) estruturayao da organizayao: diferenciayao de funy5es;

d) organizayao do trabalho: coordenayao racional intencionada;

e) sobrevivencia da organizayao: continuidade atraves do tempo70.

Porem, Dacal (1976)71, estabelece tres concepy5es de organizayao:

I' a organizayao e constitufda por pessoas e nao por coisas: "el aspecto fisico de U1Ul

clase, la actividoile de un dia cualquiera a los resultados finales eran consecuencia de

la accion de las personas". Citando Argyris (1960), Dacal partilha 0 conceito de que

"las organizaciones son grandes estrategias individuales creadas para conseguir

objectivos que requieren el esfuerzo de mucJws" ou ainda, segundo Emmet (1976),

"redes de relaciones entre las personas actuando y reaccionando entre si, unas veces

de acuerdo can los propositos de la organizacion; otras, deformas paralelas, no

seguiendo los propositos officiales; y, ha veces, enformas no previstas par nadie".

Dentro desta concepyao de organizayao como pessoas, Dacal cita Simon defmindo a

organizayao como "esquema de comunicaciones y otras relaciones que vienen a

estabelecerse en un grupo de seres humanos" e "un proceso estructurado en el qual

interacnian personas para alcanzar objectivos".

2' A segunda concepyao equipara a organizayao it sua estrutura, dentro da concepyao

classica e neocllissica de administrayao72. Segundo esta concepyao, a organizayao e

"la forma y disposicion de los organos, es decir, la estructura de organos,

responsabilidoiles y relaciones entre los distinctos organos y puestos".

Esta concepyao realya, por urn lado, a estrutura dos diferentes 6rgaos, e por outro, 0

processo de definiyao das relay5es e responsabilidades entre as pessoas que actuam

70) Porter, L. W.; Lawler, E.E.; Hackman, R. (1975): Behavior in Organizations, New York, McGraw Hill,
S. Paulo, p. 70.

71) Gonzalo G6mez Dacal (1986): Administraci6n Educativa, Anaya, Madrid,pp. 315-316
72) A teoria Chissica da administra,ao inicia-se com Fayo! (1916), com a publica,ao do seu !ivro

"Administration Industtielle et Generale", ttaduzido em Brasileiro, "Adminis~ao Industtial e Gera!, S.
Paulo., Atlas, e aborda, fundamentalmente, a organiza,ao sob um ponto de vista anat6mico, na sua
constitui,ao organica enos seus principios e fun,iles administrativas. Decorrente dos ttabalhos de Fayol,
Gullick (1937), Wrwick (1943) e Mooney (1947), Drucker (1943), Dale (1952) e Koontz e O'Donnell
(1951) inauguram a teoria neochlssica, que, retomando os contributos dos autores da teoria chlssica,
enfatizam os problemas da centraliza,ao e descentraliza\'lio da organizlll'ilo, da departamentaliza,ao e das
organiza,iies de linha e staff e do processo ciclico das fun,ties administrativas.
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nos diferentes 6rgiios, chamados pela teoria neochissica departamentos. POI isso,

esta concep~iio apela para os processos de defini~iio da autoridade, da hierarquia e

das defihi~5es de responsabilidade dentro das organiza~5es.

3' A terceira conce~iio apresentada por Dacal e aquela que considera as organiz~5es

como sistemas de consecu~iio de objectivos. Neste sentido, as organi~5es sao:

- "formaciones sociales, articu/adas con un circu/o precisab/e de miembros y una

interna diferenciacion de funciones, orientadas conscientemente hdcia fines y

objectivos especijicos y conjiguradas raciona/mente";

- "determinacion de las actividades necesarias para un determinado fin";

- e, citando Shein (1972), "/a coordinacion raciona/ de las actividades de un cierto

numero de personas, que intentan conseguir una finalidad y objectivo comun y

explicito, mediante la division de las funciones y de/ trabajo, y a traves de una

jerarquizacion de /a auroridad y de /a responsabilidad"73.

Os elementos prevalescentes em todas estas concep~5es de organi~iio siio as pessoas, as

suas fun~5es, as suas rela~5es de autoridade e de comunica~iio. Isto significa que a

organiza~iio, independentemente da forma da sua estrutura, independentemente dos objectivos

que persegue, s6 funciona com e atraves das pessoas que nela trabalham, de como se

relacionam nesse trabalho. Essas relac;oes, de autoridade, de cooperac;iio, de

subordinac;iio, na sua forma mais rigida ou rnais adaptativa e que ditam as

possibilidades ou impossibilidades da participac;iio das pessoas nas decisoes

organizacionais.

Mas, a problematica da participa~iio, quando abordada ao nivel organizacional, levanta

ainda 0 problema da natureza da organiza~iio,pois que, uma participa~iio nas decis5es exige,

para ser considerada, a fundamenta~iio da legitimidade dessa participa~iio. Vimos, na analise

dos principios politico.-administrativos da participa~iio, que esta era basicamente a afirma~iio da

liberdade e do interesse dos sujeitos envolvidos quer individualmente quer em grupo.

A possibilidade desta afirma~iio, imp5e-nos a condi~iio de que os sujeitos intervenientes

sejam, niio s6, participantes, mas tambem partes (B. Machado, 1982, pp. 121-122) ou ainda

membros da organiz~iio (Formosinho, 1989a, p. 15)74.

A condi~iio para que se seja membro de uma organiza~iio e que se contribua para a

constru~iio da sua tecnologia e da sua cullura interna75.

73) E. H. Shein, 1972: Psicologia de la Organizaci6n, Prentice Hall InternactionaI, Englewood Cliffs.

74) Diz Fonnosinho: "0 membro da organiz~aoe0 elemenlO que eslli dentro dela (em tennos fisicos, de
tempo dispendido e de vinculo) e nao eurn utilizador direclO dos seus servi,os essenciais, estando sujeilO 11
influencia da sua cultura organizacional (valores, nonnas e habitos). E0 caso tipico dos professores e dos
funciomirios" (Formosinho, 1989a: De Servi,o de Estado a Comunidade Educativa,CEFOPE,
Universidade do Minho, Braga.

75) Referimo-nos ao conceito de cultura organizacional que Horton e Hunt (1980, p. 452) e Bernardes (1988,
p. 63) definem como "tudo aquilo que e socialmente aprendido e partilhado pelos membros de uma
sociedade" e composto por tres variaveis: Tecnologia, Institui,Cies e Sentimentos. Ver Ciro Bernardes,
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Neste quadro, se considerannos a escola quer como organiza~a076 de servi~os quer

como organiza~ao do Estado, os professores rem toda a legitimidade para a participa~ao nas

decis5es organizacionais, na medida em que sao partee membros da Escola e, por isso,

necessariamente·participantes.

A sua participa~ao, imperiosa pela necessidade de adapta~ao da politica educativa e dos

programas gerais as necessidades educativas dos clientes da escola - os pais e os alunos, imp5e

uma escola concebida como espa~o de pennanente concerta~ao com os dois corpos sociais

referidos e com a comunidade envolvente, 0 que nos remete, inevitavelmente, para uma quarta

concepI;30 de organizal;30 que, no caso da escola e representada pela

comunidade educativa, e, no caso da organiza~ao em geral pela organiza~ao como sistema

social adaptativo.

Este conceito, preconizado pela Teoria· da Contingencia77 entende a organiza(iiio como

urn sistema de objectivos, de estrutui'as, de tecnologias e de rela~5es de comunica~ao flexiveis

para pennitirem a adapta~ao ao meio, a inova~ao, e a mudan~a. Ora, a inov~ao e a mudan~a

resultam dos influxos ambientais que se exercem sobre a organiz~ao obrigando-a a adaptar-se

ao meio e aos clientes para niio perder rendibilidade e eficacia social78.

Transferidas estas ideias para a escola, verificamos que 0 camcter fluido e multivariado

das diferentes culturas e saberes que os alunos trazem para dentro dela, imp5e tecnologias e

pniticas em adapta~iioconstante as culturas e saberes dos alunos, 0 que permite fazer real~ar 0

papel relevante que os professores devem ter nesse processo de adapt~ao da escola aos alunos

e, necessariamente, reconversores das politicas e programas educativos gerais nacionais as reais

necessidades dos mesmos alunos.

Vma escola assim concebida cabeni dentro do conceito de organiza~ao organica, (ainda

que este conceito possa ser enquadrado numa perspectiva funcionalista e nao interaccionista,

como aqui pretendemos79) enquanto que uma escola com programas e tecnologias pre-

1988: Teoria Geral das Organiza~s: Os Fundamentos da Administra~lIo Integrada, S. Paulo, Editora
Atlas.

76) Estamos a seguir a tipologia das organiza~lIoes de Peter Blau e Richard Scoll (1970): Organiza~oes

Formais,. Ed. Atlas, S. Paulo
77) A Teoria da Contingencia "salienta que nllo se atinge a eficacia organizacional, seguindo urn unico e

exclusivo modele organizacional, ou seja, nllo existe uma fora unica - the best way - para melhor
organizar no sentido de se alcan~arem objectivos, altamente variados, dentro de urn ambiente tamoom
altamente variado e incerto. (00')' A estrutura de uma organiza~lIo e seu funcionamento sllo assim
interdependentes com as caracteristicas do ambiente externo que envolve a organiza~lIo. (00')' Por outro
lado, tamoom a tecnologia utilizada pela organiza~lIo determina quais as caracteristicas organizacionais
mais adequadas ao seu funcionarnento" (Chiavenato, 1987, II, p. 399).

78) 0 conceito de eficacia social e apresentado por Frausto da Silva como. parametro de produtividade
administrativa, mas tamoom, de equidade, transparencia, efectividade e democraticidade da administra~.

(Ver Frausto da Silva (1988): Reforma Administrativa - 0 tempo e 0 Modo, Instituto Nacional de
Administr~lIo, Oeiras, Portugal.

79) A critica eformulada por W. Tyler (1991, p. 25). Baseado em Burrell e Morgan (1979) e Morgan (1980),
afirma: "Estos autores muestran que las metaforas tradicionales del analisis de las organizaciones (por
ejemplo la organizaci6n como maquina 0 como organismo) se basan en pressupuestos inexplicados que
limitan el ambito de nuestra comprehensi6n. En vez de ello, afirman que es mas provechoso situar estas
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detenninadas caberia dentro do conceito de organiza~iio meciinica. As caracterfsticas de ambos

os conceitos de organiza~iio forarn postas em evidencia por Burns e Stalker (1961)80, baseados

na distin~iio operada por Bennis (1972), entre sistemas orgiinicos e sistemas meciinicos81 .

Das proPosi~Oesdos autores ressaltam as seguintes caracterfsticas, evidenciadoras de que

as organiza~Oes meciinicas tendem para a rigidez burocnitica e as organiza~Oes orgiinicas para

uma adapta~iio constante ii realidade social intema e extema, exigindo urn dialogo e concerta~iio

permanentes entre as duas realidades.

Evidenciamos de seguida, as caracterfsticas mais evidentes de urn e outro modelos de

organiza~iio.

a) . Organiza~oes mecanicas:

estruturas burocniticas assentes em minuciosa divisiio do trabalho dos participantes;

. cargos ocupados por especialistas nas tarefas, com atribui~oes perfeitamente

defmidas e de1imitadas;

elevada centraliza~iio das decisoes, geralmente tomadas nos niveis superiores;

hierarquia de autoridade rfgida;

sistemas simples de controle, em que urn supervisor tern poucos subordinados;

sistemas simples de comunica~Oes,onde a inforrna~iio ascendente flui atraves de uma

sucessiio de filtros, e as decis5es descem atraves de uma sucessiio de amplificadores;

predominio da interac~iio vertical entre superior e subordinado;

maior enfase nas regras e procedimentos por escrito.

b) organiza~oes organicas
estruturas organizacionais flexiveis que niio apresentam uma divisiio do trabalho

nitida, nem uma fragmenta~iio de fun~s bern delimitada;

os cargos siio continuamente mudados e redefinidos por interac~iio com outros

individuos;

descentraliza~iio relativa das decisOes, que siio delegadas aos niveis inferiores da

organi~o;

hierarquia flexivel;

amplitude de controle do supervisor mais ampla, isto e, cada supervisor tern urn

nurnero maior de subordinados;

maior confiabilidade nas comunica~Oes informais entre aspessoas;

. predomfnio da interac~iiolateral sobre a vertical.

As caracterfsticas aqui apresentadas constituem-se em "tipos ideais". Segundo eles, "as

condir;6es do ambiente externo exigem mode/os de organizar;iio diferentes. A conclusiio de

netMoras (y las actividades de soluci6n de rompe<:abezas que ellas inspiran) en un sistema metate6rico (6
paradigma mas amplio"

80) Burns e Stalker (1961): The Management of Innovation, London, Tavistoek Publishing

81) Warren Bennis,(1972): Desenvolvimento OrganizacionaI: sua Natureza, Origem e Perspectivas, Ed. Edgar
Blucher, S. Paulo
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Burns e Stalker ea de que aforma mecanlstica de organizat;tio emais apropriada sob contlit;Oes

ambientais relativamente estaveis, enquanto a orgilnica emais apropriada para condit;oes

ambientais de mudant;a e inovat;tio"82.

Assim, a organizaf;ao mecanica espelha a burocracia e a organizaf;ao

organica a "adhocracia". Neste pressuposto, revela-se importante estrahlgia 0

estudo da estrutura organizacional para c1assificar as possibilidades de

participaf;ao dos actores.

3.2. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARTICIPATIVA

Os contributos te6ricos precedentes pennitem-nos concluir da importfulcia do estudo da

estrutura da organiza~ao no sentido de sabermos se ela. na sua constitui~ao e no seu

funcionamento, reflecte, quer os princfpios polftico-administrativos da participa~ao, quer a

possibilidade de a organiza~ao se adaptar "adhocraticamente" aos diferentes defrontamentos

constitufdos por clientelas e desafios externos, e, no caso da escola, pelas necessidades sociais

e tecnol6gicas da comunidade e pelas diferentes culturas e valores dos alunos. A interpreta~ao

da estrutura organizacional revela-se assim indispensavel a compreensao da organiza~ao

educacional, na sua constitui~ao fisio16gica e respectiva distribui~ao territorial, e nas atribui~5es

e competencias dos seus diferentes 6rgaos, para sabermos 0 grau de autonomia versus

dependencia dos diferentes nlveis organizacionais, e a sua capacidade de inovaf;ao.

Esta perspectiva obriga-nos assim a analisar a estrutura das organiza~oes em tres

dimensOes:

1) 0 processo de constitui~ao fisio16gica da estrutura organizacional

(departarnen~ao);

2) a distribuif;ao da capacidade de adapta~ao e inova~ao (sistema de tomada de decisoes,

respectivos nfveis organizacionais e fun~5es administrativas); e

3) a forma do sistema de comunica~Oes como instrumento impeditivo ou refor~ador da

adapta~ao a novas situa~Oes e da participa~a083.

Sintetizaremos de seguida, algumas proposi~oes te6ricas sobre estas tres dimensoes da

estrutura organizacional.

82)

83)
Chiavenato, 1987, II, p. 411.

Eslamos a seguir os contributos de Dacal (1986, op. cit., p. 327): Saenz (1985), op. cit., pp. 15-18) e
Rensis Lickert (1974): Le Gouvemement Participatif de l'Entreprise, Gauthiers-Villars Editeur, Paris, pp.
13-25.
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"A departamentalizat;ao euma caracterfstica tfpica das grandes organiza~6es. Ela e
directamente relacionada com 0 tamanho da organiza(ao e com a natureza das opera~6es.

Quando a organiza~ao se torna grande todas as actividades nao podem ser supervisionadas

directamente pelo director. A tarefa de supervisao pode ser facilitada atraves de diferentes

executivos que se tornam responsaveis pelas diferentes fases da actividade ou pelos diferentes
aspectos dessa actividade"84.

Estas proposi~oes de Chiavenato remetem-nos para a analise das causas da

departamentaliza~iio. Elas radicam nas opera~oes basicas de toda a organiza~iio formal, a

saber:

-a divisiio do trabalho;

-a especializa~iio;

-a hierarquia;

-a distribui~iioda autoridade e da responsabilidade.

De acordo com estas ideias e seguindo Gullick, 0 departamento deveria ser constituido

pelas necessidade de reunir na mesma unidade organica, todas aquelas pessoas que

desempenhassem "0 mesmo trabalho, pelo mesmo processo, para a mesma clientela, no mesmo

lugar"85 . Gullick elaborou assim urn conceito de departamento que vitia a ser adoptado muito

mais tarde, na organi~iioeduacional, por Garcia-Hoz (1975), que 0 define como

"um conjunto de personas que trabajam sobre unaforma de expression concreta, en una

area cultutalo un campo de orientacion determinado, e en una infraestructura organizativa,,86 .

Nestes termos, 0 departamento IS a unidade organizacional onde se executam tarefas

especificas, contribuindo, na especificidade das suas fun~Oes, para a realiza~iio dos objectivos

da organiza~iio. Em termos de anatornia da organiza~iio, 0 departamento IS urn elemento da

estrutura daquela. Como elemento da estrutura, integra-se num nivel hienirquico e funcional da

organiza~iio, 0 que implica considerar os dois tipos de departamentaliza~iio mais comuns: a

especializa~iio vertical e a especiali~iio horiwntal.

A especializa~iio vertical
"ocorre quando em uma organiza~ao se verifica a necessidode de aumentar a qualidade e

a quantidade da supervisiio ou chefia (autoridade hierarquica). A especializa~iio vertical sefaz a
custa de um aumento no munero de nfveis hierarquicos. Eum desdobramento da autoridade. E
tambem denominada processo escalar e refere-se ao crescimento do cadeia de mando"S7 .

84) Chiavenato, I, p. 354.

85) Gullick (1937): Notes on The Theory of organization, in L. Gullick e L. F. Urwick (1937): Papers on the
Science Administration, New York, Institute of Public Administration.

86) Victor Garcia-Hoz (1975): Organizaci6n y Direcci6n de centros Educativos, Cincel, Madrid, p. 36.

87) Chiavenato, I, p. 351
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Por outro lado, a especializaciio vertical tambem decorre do tipo de func;iio administrativa

do departamento, desde as func;oes de planeamento as func;oes de execuc;iio.

A estruturac;iio dos departamentos em relac;iio a especializac;iio de func;oes e uma

especializat;iio horizontal e

"ocorre quando se verifica em wna organizar;iio a necessidode de awnentar a perfcia, a

ejiciencia e a melhor qualidade do trabalho em si. Corresponde a uma especializar;iio de

actividades e de conhecimentos. (...). Faz-se a custa de um maior numero de 6rgiios

especializados, no mesmo n(vel hienirquico, cada qual em sua tarefa. A especializar;iio

horizontal etambbn denominada processo juncional"88.

Segundo 0 mesmo autor, urn departamento deve ser constituido na base da

homogeneidade, isto e, na medida em que 0 contetido funcional das pessoas que nele trabalham

seja semelhante.

Os problemas derivados da especializa~iio vertical e da especializa~iio

horizontal foram particularmente estudados por Lawrence e Lorsh (1969) e Marsh e Simon

(1967).

Para Simon, a departamentalizac;iio obriga a produzir subobjectivos, cuja intemalizac;iio

pelas pessoas que trabalham em cada departamento, conduz estas a sobrevalorizarem os

subobjectivos como objectivos da organizac;iio. Esta sobrevalorizac;iio euma consequencia niio

prevista no processo da estruturac;iio da organizaciio e s6 urn controle rigido sobre as pessoas

permitini conduzi-las aos verdadeiros objectivos89.

Para Lawrence e Lorsh, a atomizac;iio da organizac;iio, atraves da especializaciio vertical- a

que chamam diferenciac;iio-, tern de ser contrariada pela actividade da integrac;iio ou capacidade

para alcanc;ar unidade de esforc;os e coordenac;iio entre os vanos departamentos, tarefa tanto

mais dificil quanto mais especializadas forem as organizac;i'ies:

"As we have suggested, when units (because of their particular tasks) are higly

differentiated it is more difficult to achieve integration among them than when individuals in the

units have similar ways ofthinking and behaving. As a result, when groups in an organization

need to be high differentiated but also require tight integration, it is necessary for the

organization to devellope more complicated integrated mechanisms. The basic organizational

mechanism for achieving integration is, of course, the management hierarchy. ( ..) and in

organizations with a high degree ofdifferentiation (...) cross units teams (...) and departments

ofintegration'''Jo.

Daqui se conclui que da departamentalizac;iio a burocratizac;iio vai urn passo ja que a

coordenac;iio interdepartamental exigira urn ou vanos departamentos de coordenac;iio. E se e
verdade que a organizac;iio participativa se alicerc;a na autoridade de especialista e, por isso, na

88) Idem, p.352)
89) Jazmes G. Marsh e Herbert A. Simon (1967): Teoria das Organizll\'tles, Fundacao Ge1l11io Vargas, 1967,

p. 56
90) Lawrence e Lorsh, (1969): op. cit, p. 13
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especializa\;ao horizontal, nao parece ser menos certo que quanto maior e a departamentaliza\;ao

de uma organiza\;ao, mais ela e sujeita aos perigos do desvio aos objectivos organizacionais ou

aos perigos da rigidez de mando. Entre a anarquia organizada como capacidade para explicitar

objectivos e estrategias divergentes e a burocracia como imposi\;ao universal de objectivos e de

estraregias organizacionais, a solu\;ao para 0 problema parece estar nas diferentes concePlioes de

homem que, indubitavelmente, cada urn destes dois sistemas administrativos transporta

consigo. A urna concePliao de homem transgressor, propria da burocracia, contrap5e a anarquia

organizada uma concep\;ao de homem rouseauneano, para 0 qual 0 isomorfismo educacional e
urn principio polftico-organizacional. Segundo tal principio, aprende-se democracia, praticando

a democracia, e todas as altera\;oes comportamentais s6 sao possiveis se radicadas na aC\;ao.

Neste principio, ja John Dewey alicer\;ara 0 seu "learning by doing" e Piaget 0 seu

construtivismo educativo.

3.2,2. o SISTEMA DE TOMADA DE DECISOES

a sistema de tomada de decisoes e a componente da estrutura da organiza\;ao que,

conjuntamente com 0 sistema de comunica\;oes, permite concluir com evidencia das

possibilidades de participa\;ao/nao participa\;ao dos intervenientes nas decis5es organizacionais.

Podemos analisar 0 sistema de tomada de decisoes de uma organiza!;ao

pela considera!;ao do seu grau de descentraIiza!;ao e pela distribui!;ao da

capacidade de decisao por diferentes niveis organizacionais. Analisaremos de

seguida, os dois aspectos.

Lickert (1974)91 analisa 0 grau de descentraliza\;ao das organiza\;oes classificando os

processos decisionais em quatro sistemas: 0 autoritario-coercitivo, em que as decisoes sao

totalmente centralizadas nos niveis mais altos da organiza\;ao; 0 autoritario-benevolente ou

paternalista em que as decisoes relativas apolftica da organiza\;ao sao tomadas na cupula da

organiza\;ao, mas algumas decis5es operacionais sao tomadas nos nlveis interm6dio e t6cnico; 0

consultivo, em que as decisoes relativas apolftica da organiza\;ao sao tomadas no nivel

institucional da organiza\;ao, mas todas as decisoes operacionais sao tomadas nos escaloes

interm6dio e t6cnico; e, fmalmente, 0 sistema participativo, em que as decis5es sao tomadas por

toda a organiza\;ao, a partir dos processos de coordena\;ao entre os grupos nela envolvidos,

servindo 0 nivel institucional de 6rgao principal de coordena\;ao e orienta\;ao.

A organiza!;ao sera tanto menos participativa quanta mais centralizado for

o processo de tomada de decisoes. Neste tipo de tomada de decisoes, todos os

91) Rensis Lickert, op. cit, p. 20-21: Ver ainda Rensis Licker! (1978): Novos Padroes de Administra~il.o

Escoiar, Editora Atlas, S. Paulo
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departamentos da organiza~ao estiio afastados do processo decisorial e 0 seu papel e 0 de

executores das decisOes, dependendo hierarquicamente dos chefes elou dirigentes. Estes

exercem uma autoridade de linha, isto e, de mando, sobre todos os departarnentos e pessoas da

organiza~ao, ainda que atraves de supervisores intennedios. Assim, a autoridade de linha

representa a dependencia hienirquica, em tennos de supervisao e de controle, dos subordinados

em rela~ao aos chefes e/ou dirigentes.

Em contrapartida, a organiza~ao sera tanto mais participativa quanto mais 0 processo

decisorial estiver dividido por toda a organiz~ao em terrnos de decisoes intermedias e tecnicas,

e quanto mais for partilhado por todos os nfveis da organiza~ao, em terrnos de decisoes

polfticas. Neste caso, diz-se que a organiza~ao e descentralizada, ja que, para cada actividade a

desenvolver, cada departamento estabelece os objectivos especfficos, as estraregias mais

adequadas, 0 tempo de execu~ao e as fonnas de controle de qualidade. Neste caso, existe mais

uma dependencia funcional entre os diferentes 6rgaos do que uma autoridade de linha. Assim, a

organiza~ao funcional preconiza

"a autoridadefuncional ou dividida, que e relativa e baseada na especializar;tio. t uma

autoridade de conhecimento e estende-se a toda a organizar;do. Nada tem de linear, de

hierarquica ou de comando. Cada subordinado se reporta a muitos superiores,

concomitantemente, porem, reporta-se a cada um deles somente nos assuntos da especialidade

de cada um. Nenhum superior tem autoridade total sobre os seus subordinados, mas

autoridade parcial e relativa decorrente da sua especialidade. [sso representa totalnegar;do do

princfpio da unidade de comanda ou supervisdo Unica, tda importantre para Fayol'0f)2.

Nestes termos, "0 sistema funcional de tomada de decisoes caracteriza-se pela

descentralizar;do das decisoes, ou seja, pelo deslocamento e distribuir;do lias decisoes para os

orgdos ou cargos mais adequados para a sua tomada e implementar;do, aumentando a

participar;do dos nfveis inferiores nas decisoes"93.

Isto, porem, revela a possibilidade da prolifera~ao de objectivos nos diferentes

departamentos da organiza~ao e a consequente perda de unidade, mas tambem revela a

capacidade da organiza~ao em adaptar-se as necessidades do ambiente e dos clientes. 0 que,

mais uma vez, estabelece a organiza~iio participativa como capacidade de
divergir e de se adaptar, lan~ando urn conflito diffcil de superar entre dois modelos

organizacionais antag6nicos: unidade organizacional pelo mando centralizado (burocracia) e

diversidade, criatividade e desenvolvimento pela coordena~ao (adhocracia).

A analise pelos niveis organizacionais94 considera a organiza~ao dividida em tres

nfveis de decisao: 0 institucional, 0 intermedio ou gerencial e 0 tecnico (Parsons,

1976; Thompson (1976) e Chiavenato, 1982, II)95.

92) Chiavenalo, op. cit.. I, p. 325
93) Idem, p. 326
94) Printer ntilizon este tipo de analise para descrever a admillistra<;ao do sistema de ensino (Govemo,

Administra<;lio e Escolas), no sen artigo "Administrative Positions: Primary and Secondary Schools", in
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o nivel Institucional e aquele que processa a interac"iio com 0 ambiente, sendo 0 nivel

onde se decidem as polfticas gerais, em termos de fins e de objectivos gerais a alcan"ar e de

defmi"iio de grandes estrategias ou princfpios gerais orientadores de implementa"iio e avalia"iio.

Etambem denominado nivel estrategico. Emais urn nivel de coordena"iio e orienta"iio do que

dedir~iio.

o nivel intermedio ou administrativo e aquele onde se elaboram pIanos e programas de

execu"iio, atraves da defini"iio de objectivos especfficos e de estrategias adequadas a cada

objectivo especffico, considerando a proximidade ao myel seguinte, ou seja, ao nivel de rela'<iio

com as tarefas de processamento. Este pode considerar-se urn nivel de dir~iio e de supervisao

pois encarrega-se do acompanhamento e da avalia"iio das opera"iSes de processamento.

o nivel ttcnico ou operacional e aquele onde se executam os programas estrabelecidos no

nivel intermedio. Esm relacionado com os problemas ligados 11 execu"iio quotidiana e eficiente

das tarefas e opera"iSes da organiza"iio e orientado quase exclusivamente para as exigencias

impostas pela natureza da tarefa ttcnica a ser executada.

A organiza"iio participativa exige, no caso da Escola, a possibilidade de enquadramento

no nivel intermedio. Esta afrrma"iio deriva quer da natureza do processo educativo, quer da

necessaria adapta"iio dos programas e pIanos 11 Comunidade Educativa. por outro lado, os

professores niio trabalham com coisas mas sim com pessoas, alunos. Esta circunstiincia confere

11 rela"iio pedag6gica uma incerteza e imprevisibilidade tais que a prescri"iio de tecnicas

pedag6gicas universais, com materiais pedag6gicos universais, com tempos de aprendizagem

universais e com valores desencamados da vida dos alunos se revela incompatfvel com uma

educa"iio personalisadora e de sucesso.

A escola participativa sera, no minimo, aquela em que a Comunidade Educativa (de que

os professores fazem parte) possa elaborar urn Projecto Educativo (Fernandes, 1988, p.

),especffico daquela comunidade, instrumento de confluencia de interesses de toda a

Comunidade Educativa, de experimenta"iio e aprofundamento das experiencias educativas

formais e catalizador da aprendizagem anterior dos alunos. Sera igualmente aquela onde os

The International Enciclopedia of Education, Oxford, 1985. Embora esta distribui~lio por niveis
hienlrquicos nlio se adapte de igual modo II estrutura das organiz~ileS escolares, ela perece-nos otil para
demarcar as zonas de poder e influencia dos principais 6rglios da administra~lio da escola, embora, e na
pratica, muitos desses 6rglios possam funcionar em mais do que dos registos. No entanto, Jolio Barroso e
outros (1991): Estruturas de Administra~lio e Avali~lio das Escolas Primarias e Secund:irias nos doze
Estados Membros da Comunidade Europeia, utilizam esta mesma analise para medirem 0 nivel de
interven~lioorganizacional das eslruturas escolares, baseados em Talcott Parsons, Structure and Process in
Modern Societies, llIinois, Free Prees, 1960. (Jolio Barroso e outros, pp. 63-66).

95) Talcott Parsons (1976): Three Levels in the hierarchical Structure of organization, in William M. Evan
(Org.) (1976): Interorganizational Relations, Ed. Penguin Books, London, pp. 69-77.

Thompson, James (1976): Dinamica Organizacional: Fundamentos Sociol6gicos da Tecnica
Administrativa, McGraw-Hili, S. Paulo.

Chiavenato, Idalberto (1982): Teoria GeraI da Administraclio, II Vol., McGraw-Hili, S. Paulo, pp.473
477



·38 •

professores, os alunos e os pais, em contrato pedag6gic096, possam ser os decisores sobre 0

tempo escolar, 0 espa..o escolar, os materiais escolares, as estrategias organizacionais da

estrutura do ensino-aprendizagem, as formas de avalia..ao. Sera ainda aquela onde a

Comunidade possa escolher os valores politicos, morais e religiosos segundo os quais quer

educar os alunos na componente de forma..iio pessoal e social.

Salvaguardado 0 poder-dever do Estado, (para garantia da eficacia e unidade de ac..ao),

em orientar e tutelar a educa..ao, a escola participativa adequaria os princfpios nacionais gerais a
Comunidade Educativa. Para isso, situar-se-ia no mvel intermemo e nao no myel recnico.

3.2.3. o SISTEMA DE COMUNICAc;OES

A importancia do sistema de comunica..5es emergiu com a Teoria das Rela..5es Humanas

e com a experiencia de Hawthome97. A partir delas98, evidenciou-se a impormncia da

comunic~ao e da inform~ao no desenvolvimento organizacional.

A estrutura da organiza..ao quanto ao seu sistema de comunica..oes pode ser formal,

informal ou mista.

A organiza..ao formal ou burocratica identifica-se com 0 conjunto de papeis funcionais e

hierlirquicos representando a distribui..ao da autoridade e da responsabilidade entre os diversos

nfveis da estrutura. Estas sao menores amedida que se desce nos escaloes da estrutura da

organiza~ao.

Chiavenato afirma que "urna das caracter(sticas da organizat;iio formal e 0 seu

racionalismo. Uma organizat;iio esubstancialmente urn conjunto de encargos funcionais e

hierarquicos a cujas prescrit;6es e normas de comportamento todos os seus membros devem se

sujeitar. 0 prindpio bdsico destaforma de conceber uma organizat;iio eque, dentro de limites

toleraveis, os membros da organizat;iio se comportariio racionalmente, isto e, de acordo com as

96) 0 conceito de contrato pedag6gico e inerentre ao conceito de comunidade educativa e apedagogia
simetrica nas rela~iles de comunic~ao. Ele foi definido pur Estrela como "pressupOe 0 consentimento
livre e mutuo das partes queJpso facto, devem ter consciencia dos direitos e dos deveres, a que se obrigam
em fun~ao da rela~an contratual" (ver Maria Teresa Eslrela : Contrato, Transac~ao ou Ultimatum. Rev.
Portuguesa de Psicologia, 1988). Oulros autores pOem em evidencia a situa~an de igualdade no contrato
pedag6gico, casos de Postic (1986) e Carrascosa Salas (1985).

97) Chama-se Teoria das Rela~oes Humanas. em Administra~ao. ao conjunto dos estudos que enfatizam as
rel~oes sociais no trabalho e a rede informal de rela~oes humanas que se estabelecem paralelamente. ou
por oposi~aoaorganiz~ao formal. Destes dois enfoques resulta que a Teoria das Rel~iles Humanas se
preocupa iguaImenle com os problemas da rel~ao pessoal e grupal. da motiva~ao e da lideran~ e ainda da
satisf~o no trabalho.

98) A experiencia de Hawthorne foi realizada sob a direc~ao de Elton Mayo. a partir de 1927 e ate 1933. no
Bairro de Hawthorne. da cidade de Chicago. na fabrica da Western Electric Company. e ficou famosa por.
atraves de resultados nan hipoletisados nas experiencias iniciais. se ter verificado que factures psicol6gicos
e sociais tais como a integ~ao social do grupo. 0 sentimento de perten~a, a informalidade das rela~oes

sociais, a motiva~ao no trabalho eram factores lilo importantes na produtividade dos empregados como os
factores de ordem ffsica e material. Foi a experiencia que permitiu 0 desencadear de todo 0 movimento das
rela~oes humanas.
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rwrmas /6gicas de comportamento previstas para cada urn de/es. Dito de outra forma, a

formulQl;iio orgilnica de urn conjunto /6gico de encargos funcionais e hierarquicos esta baseada

no prinC£pio de que os homens viio funcionar efectivamente de acordo com tal sistema

racional'-99.

Fayol (1984)100 estabeleceu como princfpios da organiza~iio formal a divisiio do

trabalho, a especializa~iio de fun~oes e a hierarquia de mando ou cadeia escalar de autoridade.

Por isso, a organiza~iio formal aparece representada como piramide de autoridade e como

estrutura rfgida de comunica~iies de cima para baixo.

Nas organiza~iies do Estado essa estrutura rfgida de comunica~iies e desenvolvida por

intermedio do canicter legal das normas e regulamentos quer dos papeis funcionais e

comportamento dos funciomirios quer da execu~iio dos diferentes papeis funcionais.

Quase ao mesmo tempo que Fayol estabelecia os seus princfpios de administra~iio e

organiza~iio, urn outro autor, Max Weber (1963)101, desenvolvia 0 conceito de burocracia

como sin6nimo de organiza~iio racional e formal e adequa~iio dos meios aos objectivos

pretendidos. Influenciado pelo desenvolvimento da tecnologia industrial e pela especializa~iio

que ela implicava, pelo crescimento do capitalismo e pela moral protestante que Ihe estava

associada como princfpio pietista de acumulat;iio do capital, Weber pretendeu construir urn

sistema totalmente impessoal e objectivo de organiza~iio em que s6 a autoridade legal, racional

ou burocnitica constitufsse factor de determin~iio dos objectivos, da estrutura e das relat;iies

entre as pessoas, no seio da organiza~iio.

Nestes termos, e baseado na etica protestante, Weber preconizou como primeiro princfpio

organizacional aquilo a que Bennis (1972)102 chamou separa~iio entre a propriedade e a

administrat;iio, isto e, a representat;iio de urn profissional desligado de bens materiais e s6

subrnetido ao domfnio da crent;a nos valores da ordem legal.

E porque a ordem legal emana de urn governo legitimado, todas as normas e

regularnentos, numa organiza~iio burocnitica, deveriam ter caracter legal.

Tendo caracter legal, logo prescritivo e imperativo, as normas e regulamentos

exprirniriam comportamentos estandardizados, tal como 0 funcionamento das pe,.as de uma

maquina e, por isso, desenhariam uma organiza~iio formalmente organizada, isto e, cuja forma

e processos de funcionamento assentariam na previsibilidade e na rela~iio causa-efeito.

Assim sendo, as comunica~iioes, no interior da organiza~iio, seriam tambem

exclusivamente formais e are as formas de sauda~iio entre as pessoas seriam estandardizadas.

99) ChiavenalO, 1987, I, p. 419.

1(0) Henri Fayol, 1984: AdminiSlra~llo Industrial e Geral, EdilOra Atlas, S. Paulo, pp. 43-67.

101) Ver 0 artigo: The Essentials of Bureaucratic Organization: An Ideal-Type Construction, in Edmundo
Campos, 1971: Sociologia da Burocracia, ZOOar Editores, S. Paulo, 2' Ed., pp. 15-28.

102) Warren Bennis, 1972: Desenvolvimento Organizacional: Sua Natureza, Origem e Perspectivas, Ed. Edgar
Blucher, S. Paulo, pp. 379-380.
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Na burocracia como organiza~ao racional, de causa-efeito, tudo estaria previsto e, por

isso, as fun~Oes e atribui~Oes de cada profissional estavam previamente estabelecidas com base

numa racional divisao do trabalho, onde as rela~Oes entre os trabalhadores eram moldadas a
imagem dos 6rgaos de uma maquina industrial. Haveria rela~oes humanas, mas despidas de

qualquer subjectividade pessoal, isto e, as rela~oes entre os profissionais eram aquelas que

estavam previstas na organiza~ao formal e eXclusivamente baseadas nos regulamentos.

A este respeito, comenta Lima (1991, p. Ill),

"ao eleger a norma como meio e a submisstio a norma como princfpio, a burocracia

propende para a formalizat;iio e para 0 ritualismo, submetendo, teoricamente, 0 elemento

humano a uma situat;tio de extrema conformidade".

Nesta linha de pensamento, tambem Toffler (1970)103 sublinha a despersonaliza~ao da

burocracia:

"cada indiv(duo ocupa urn caclfo determinado, uma posit;iio fua nurn ambiente mais ou

mellOsfuo. Sabe exactamente onde a sua esfera de aCt;iio termina e onde comet;a a seguinte.

(...). Ao aderir a urna organizat;iio, 0 indiv(duo aceita urn conjunto de obrigat;oesfixas em troca

de urn conjunto especfjico de recompensas (.. .). 0 indiv(duo entra assim nurna rede de relat;oes

de certo modo permanentes, nOO apenas com outras pessoas (que tem, como ele, tendencia para

permanecer muito tempo nos caclfos), mas tambem com 0 esqueleto organizacional, com a

propria estrutura".

Em consequencia, todo 0 processo de trabalho obedeceria a uma autoridade legitimada

que deveria ser visivel para tOOos, e tal autoridade seria transmitida aos niveis mais baixos da

organiza~ao, atraves de regulamentos e normas por cuja execu~ao haveria urn responsavel em

cada nivel da organiza~ao, tornado entao representante dessa autoridade. Ha aqui uma clara

semelhan~a entre 0 princfpio escalar da autoridade de Fayol e a hierarquia de autoridade de

Weber.

o representante da autoridade garantiria urn comportamento profissional adequado por

parte de todos os trabalhadores mediante 0 controle das rotinas e dos procedimentos

considerados adequados.

Para que esses procedimentos fossem bern executados, Weber definiu como princfpio de

recrutamento dos trabalhadores a competencia tecnica, e como princfpio de progressao na

carreira, 0 merito no desempenho.

Para que a progressao na profissao fosse efectivamente baseada no merito, Weber previu

a profissionaliza~ao dos participantes e a sua passagem de trabalhadores a funcionanos. Como

funcionanos eles poriam no seu trabalho 0 maximo de dedica~ao ao cumprimento da Lei e ao

respeito pela autoridade.

E, fmalmente, porque 0 funcionano se identificaria com a autoridade e a organiza~ao, esta

seria totalmente previsivel no desempenho dos objectivos previstos pelos dirigentes superiores.

103) Alvin Toffler. 1970: 0 Choque do Futuro, Ed. Livros do Brasil, Lisboa, p. 128.
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A natureza deste trabalho nlio nos permite desenvolver mais exaustivamente a

problematica da burocracia a nlio ser alinhavar-lhe as caracteristicas essenciais. Porem,

terminada esta tarefa, nlio podemos deixar de referir algumas das criticas que foram feitas 11

organizas;lio burocratica, dada a importiincia delas para a nossa analise, sobretudo nos capftulos

VI eVIl.

Como pretendidamente sistema racional, a burocracia e uma organizas;lio em que os

dirigentes, administradores ou chefes pensam ter previsto tudo. No entanto, ha muitos aspectos

da organizas;lio que escapam a esta racionalidade mecanicista. 0 autor mais referenciado como

estudioso das consequencias imprevistas ou disfuns;oes da burocracia foi Robert Merton

(1967) 104. Este autor apresenta nove disfuns;oes da burocracia contrapondo-as as

caracteristicas estabelecidas por Weber conforme 0 Quadro que se segue:

QUADRO N" 2 - Caracteristicas e Disfun~oes da Burocracia

Caracterfsticas da Burocracia (Weber) Disfuns;oes da Burocracia (Merton)

1- Car3cter legal das nonnas eregulamentos 1- Apego aos regu1amentos e demma na resoIu-
9110 dos problemas

2- Car3cter formal das comuniC¢S 2- Excesso de formalismo e papel6rio

3- Divisilo do trabalho 3- Resist8ncia amudan~
4- Impessoalidade no relacionamento 4-De~1io do relacionamento

5- Hierarquiza91io da autoridade 5- Categ0riza91io das decislles

6- Rotinas e procedimentos 6- Superconformidade

7- Compet~ncia tecnica e meritocracia 7- Exibi91iO de sinais de autoridade

8-Espec~ da adrninistr:l91i 8- Dificuldades no relacionamento com clientes

9- Profissionaliza91io 9- Funcionariza91io

A partir destas caracteristicas, Marsh e Simon (1967, p. 53), analisou as consequencias

da exigencia do controle da burocracia, evidenciando que tal exigencia conduz os funcionanos a

defenderem-se perante as pressoes dos superiores, revelando dificuldades no contacto com os

clientes da organizas;lio. 0 processo torna-se cfclico e os funciommos tornam-se passivos e a

organizas;lio incapaz de responder as necessidades internas e extemas.

Este processo, em espiral, conduziria segundo Gouldner (1954)105 a desmotivas;lio dos

funcionanos que tenderiam a defender-se resistindo as pressoes dos superiores, procurando

cumprir 0 minima exigido pelas normas e regulamentos. Gerar-se-ia entlio, 0 principio da

104) Robert Merton (1967): Estrutura Buroccitica e Personalidade, in Amitai Etzioni (1967): Organiza9<les
Complexas, Ed. Atlas, S. Paulo, pp. 57-68.61

105) Alvin W. Gouldner, 1954: Patterns of Industrial Bureaucracy, Glencoe, 111, The Free Press, citado por
Chiavenato, II, pp. 30-36.
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teoria do cumprimento do padriio de comportamento minimamente aceitlivel e 0

profissionallimitar-se-ia a desempenM-Io com zelo e a nao ultrapassar esse minima esperado.

Os superiores exigiriarn mais mas 0 funcionario, cumpriria 0 padrao legalmente estabelecido.

Impor-se-ia entao uma supervisao rigida, e os conflitos entre superiores e subordinados

emergiriarn sob a forma de conflitos interpessoais a que os superiores teriam de responder com

mais rigor de controle, num processo em espiral.

o processo de atenuar estes conflitos entre supervisores e subordinados foi charnado por

Selznick (1971)106 como processo de cooptayao. 0 autordefine-o como

"0 processo de absorr;tio de novos elementos na lideranr;a ou estrutura de decisoes

politicas de uma organizar;tio, como melD de evitar amear;as it sua estabilidade ou

exist€ncia"107.

Atraves deste processo, a organiza9ao, mediante recompensas ou motiva90es a que

Herzberg (1978)108 chama factores insatisfacientes, promoveni uma especie de contrato

mitigado pelo qual garante seguran9a e estabilidade no trabalho ao profissional e este

necessitando de emprego, se subordina ao estatuto que Ihe e conferido. As tensoes sao

carnufladas e, as mais das vezes, deslocadas mas sempre existentes pois, como afirmarn Michel

Crozier e Erhard Friedberg (1977)Ill9,

"on ne peut eviler Ie probleme. L'action et /'intervention de I'homme sur l'homme, c'est

a-dire Ie pouvoir et saface "honteuse", la manipulation et Ie chantage, sont consubstanciels a
toute entreprise collective, precisement par ce qu'U n'y a pas determinisme structurel et social,

et parce qu'U ne peutjamais y avoir conditionement tota/".

Uma outra forma de coopta~iio nao menos importante, segundo Selznick e 0

desenvolvimento de uma ideologia constitufda por cren9as e valores que se pretende sejarn

intemalizados pelos funcionarios. Tais cren9as e valores constituiriarn 0 principal elemento de

identifica9ao dos profissionais com os objectivos da organiza9ao bern como urn dos factores do

seu clima intemo.

A burocracia, enquanto sistema racional, foi alvo das mais duras crfticas mas

tamb6m tern alguns defensores llO. No entanto, as criticas parecem ser mais numerosas

apontando essencialmente 0 seu excessivo racionalismo em que

106) Phillipe Selznick. 1971, Coopta~ao: Urn Mecanismo para a Estabilidade Organizacional. in Edmundo
Campos, op cit., pp. 92-100.

107) Idem, p. 92.

108) Friederick Herzberg, 1978, in Sergiovanni e Starrat (1978): Novos Padroes de Supervisilo Escolar, EPU
EDUSP, S. Paulo, pp. 172-175.

109) Michel Crozier e Erhard Friedberg, 1977: L'Acteur et Ie Sysreme: Les Contraintes de I'Action Collective,
Editions du Seuil, Paris, p. 32.

110) Entre os defensores, Charles Perrow (1972, p. 6) afirma: "ap6s quinze anos de estudos das organiza~oes

complexas, cheguei a duas conclusQes; (...) a primeira eque os erros geralmente atribuidos 11 burocracia
nao silo erros de todo ou silo consequencias do fracasso em burocratizar suficientemente (... ). A segunda
conclusilo que eu alcancei eque a preocup~ilo extensiva com a reforrna, humaniza~o e descentraliz~ao

das burocracias, enquanto salutares, rem servido apenas para obscurecer a verdadeira natureza da burocracia.
(...). Em minha opiniao, a burocracia ~ uma forma de organiza~ao superior a todas as outras que
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"as circunstancias organizacionais se aproximam das do sistema fechado

com requisitos minimos de mudan~a do meio e as tarefas individuais sao

minimas em requisitos criativos de modo que a submissao it autoridade legitima

e quanto basta e nao ha necessidade de identifica~ao com as metas

organizacionais" III.

aS mesmos autores falam da teoria da maquina ou modelo mecanicista, em que a

especializa~iio das tarefas, a padroniza~iio do desempenho da fun~iio, a unidade de comando e a

centraliza~iio da tomada de decisoes bern como a unifonnidade das praticas institucionalizadas

constituem serios factores de despersonaliza~iiodos funciomiriosl1 2.

Bennis (1975) chama-lhe sistema conservador e ritualista l13; Gouldner, sistema

fechado; Lima, sistema contrario aos processos de participa~aoI14; Beetham

(1988), "(. ..) algo que todos nos gostamos de odiar", que "apresenta ,simultaneamente, as

imagens contraditorias de ineficiencia confusa e de poder amea!;ador", algo que "tem a
caracterfstica rara de ser anatemizada ao longo de todo 0 espectro polftico"115 mas que deve

ser sujeito ao beneficia da duvida:

"(...) a administra!;ao burocnitica niio eantidemocratica por inerencia. As suas

capacidades organizacionais so passam a se-Io quando protegidas pelo secretismo, que
consegue uma independencia propria. Esta autOlwmia, embora autentica, cria a ilusao de que a

burocracia eautoimpulsionada, quando as raz6es do seu isolamento Ihe sao exteriores e residem
nus tarefas que Ihe sao exigidas"116.

Para concluir este excurso sobre a burocracia, parece-nos legitimo identifica-Ia com a

organiza~iio formal, resistente Ii participa~iio e Ii inov~iio.

Embora a literatura administrativa apresente a organiza~iio formal como modelo

organizativo contraposto Ii organiza~iio informal117, a pr6pria organiza~iio formal e modeladora

de rela~oes informais e niio havera propriamente urn modelo de organiza~iio informal

estruturante da organiza~iio mas modelos de estrutura organizacional mais ou menos

favorecedores de rela~oes informais criadoras de urn born clima organizacional. Segundo

Roettlisberger e Dickson (1971), 0 camcter antitetico entre formale informal faz da organi~iio

conhecemos ou que esperamos alcan,ar em futuro pr6ximo ou medio". Ver Charles Perrow (1972):
Complex Organizations: A Critical Essay. Glenvew. Ill, Scott, Foresman and Company, pp. 5-7.

Ill) Daniel Katz e Robert Kahn (1970): Psicologia Social das Organiza,oes, Ed. Atlas, S. Paulo, p. 247.
112) Idem. pp. 90-93.
113) Warren W. Bennis (1975): The Decline of Bureaucracy and Organizations of the Future, Addison Wesley

Publishing Company, New York. p.27.
114) Lieinio Lima (1991), op. cit., pp. 138-141.
115) David Beetham (1988): A Buroeracia, Editorial Estampa, Lisboa, p. 11
116) Idem, p. 166
117) 0 coneeito de organiza,ao informal foi introduzido na Iiteratura administrativa por Roeltlisberger e

Dickson (1971), que com ele significaram 0 "eonjunto de interac,oes expontAneas de relacionamentos
consequentes que numa organiz"ao se estabelecem entre os elementos humanos". Os autares consideram a
organiza,ao informal como natural e a formal como racional. Ver Roettlisberger e Dickson (1971): A
Organiza,ao e 0 Trabalhador, Ed Atlas, S. Paulo,
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infonnal uma interac~iio espontaneamente construida pelos participantes de uma organiza~iio

com base nos usos e costumes, nas tradi~Oes, nos ideais, nas nonnas sociais, nos valores e nas

cren~as pessoais.

Constituindo uma variavel dependente niio anticipada numa experiencia na Western

Electric Company, em Chicago, no Bairro de Hawthorne, experiencia conduzida, como ja

dissemos, por Elton Mayo, as rela~Oes infonnais vieram a revelar-se tao importante factor de

produ~iio e de satisfa~iio no trabalho como as condi~oes fisiol6gicas em que se desenvolvia 0

pr6prio trabaiho, tais como ilumina~iio, mudan~a de horanos e tempo de descanso.

As conclusoes que a experiencia perrnitiu extrair vieram a condicionar toda a actividade

organizacionai futura e constitufram a afmna~iio de urn movimento participativo nas decisOes da

organiza~iio. Fundamentaimente, elas perrnitiram desviar a aten~iio das condi~Oes fisiol6gicas

do trabaiho, focalizadas pela Administra~iio Cientifica para a gratifica~iio social sentida pelo

trabaihador pela perten~a integra~iio num grupo e para factores motivacionais do trabalho tais

como 0 pr6prio conteudo do cargol18.

Elton Mayo (1933) exporia as condi~Oes da sua experiencia nestes tennos:

a) 0 trabalho e uma actividade tipicarnente grupai;

b) 0 operano niio reage como individuo isolado, mas como membro de urn grupo sociai,

nas suas atitudes, cren~as e vaiores;

c) a tarefa basica da administra~iio e fonnar urna elite capaz de compreender e de

comunicar atraves de chefes democniticos;

d) a pessoa hurnana e motivada essenciaimente pela necessidade de "estar junto", de "ser

reconhecido", de receber adequada comunica~iio;

e) a civiliza~iio industrializada trara como consequencia a desintegra~iio dos grupos

primarios da sociedade, como a familia, a religiiio, etc, considerando a tecnocracia da

maquina119.

o apelo para as rela~Oes inforrnais revelou-se urna sistematica oposi~iio aos principios das

Administra~oes Cientifica Fayoleana e Burocrntica e postulou uma nova visiio da actividade

organizativa, refor~ando,

a) "a participa~iio dos escaloes mais inferiores na solu~iio dos problemas da

organiz~iio;

b) 0 incentivo de maior relacionamento e franqueza entre os individuos e grupos na

organiz~iio:

c) a identifica~iio da necessidade de se melhorar a competencia dos administradores no

trato interpessoai;

d) a melhoria das comunica~Oes na organiza~iio;

118) a conleudo do cargo foi particularmente estudado por Friederich Herzberg (1959): The Motivation to
Work. New York, Wiley, citado por Sergiovanni e Starrat, op. cit., pp. 151-185.

119) Elton Mayo (1933): The Human Problems of an Industria] Civilization, Boslon, Harvard University
Press, Citado por Chiavenalo, op. cit.. I, pp. 141-143.
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e) a introdu9ao das Ciencias do Comportamento nas Pniticas Administrativas;

o a defini9ao de uma filosofia humanfstica e democnitica do papel do homem na

organiza~ao" 120.

Alem destes aspectos, os trabalhos de Kurt Lewin, Lippit e White (1939)121 permitiram

chamar a aten9ao para duas realidades organizacionais que nunca mais deixariam de ser

consideradas na actividade organizativa:

a) a participa9ao na resolu9ao dos problemas da organiza9ao (Lawrence e Lorsh, 1969,

p.201);

b) a motiva9ao e a lideran9a como actividades fundamentais criadoras de clima

organizacional (Sami Kassem, 1976, p.3)122.

3.2.4. UM MODELO ORGANIZACIONAL ALTERNATIVO

As perspectivas anteriormente apresentadas remetem-nos para a necessidade do estudo de

urn quadro te6rico altemativo as concep90es organizacionais tradicionais, quer as integradas

nurna perspectiva puramente mecanicista (Administra9ao Cientffica, Fayoleana e Burocnitica),

quer as integradas num quadro funcionalista autoregulador perspectivando a organiza9ao como

sistema organico. Tal quadro altemativo, enfatizando a interac9ao entre os membros da

organiza9ao, rebela-se contra a centraliza9ao das decisoes e contra a rigidez funcional e

normativa e apresenta-se sob duas formas: a "adhocracia" e a "anarquia organizada".

A adhocracia e teorizada por Alvin Toffler (1970)123. Ela e caracterizada pelo autor

como "a organiza~odo futuro" e que trara ao homem a liberta9ao das garras da aliena9ao

burocnitica:

"0 homem teni muita dificuldade em se adaptar a esta organizafcio de /wvo estilo, mas em

vez de se encontrar encurralado num nucleo imutavel e destruidor da personalidade, encontrar

se-a liberto, sera um estranho num mundo novo e livre de organizafoes cineticas. Nessa

paisagem alienfgena, a sua posifcio mudara constantemente, sera fluida e variada. E os seus

lafos organizacionais, como os seus lafos com as coisas, os lugares e as pessoas, movimentar

se-tio a uma velocidadefrenetica e de acelerafcio contfnua"124.

Quanto a rela9ao dos indivfduos com a estrutura, Toffler afinna que

120) Estamos a citar Chiavenato, op. cil., I, p. 183.

121) Kurt Lewin, Lippit e White (1939): Patterns of Agressive Behaviour in Experimentally Created Social
C1imats, in Journal ofPsichoIogy, Vol. 10, Maio de 1939.

122) Sami Kassem, 1976: Introduction: European Versus American Organizational Theories, in Geert Hoftede
and M Sami Kassem: European Contributions to Organizational Theory, Amsterdam, Gorcum, Assen, p.
3.

123) Alvin Toffler, 1970: 0 Choque do Futuro, Ed. Livros do Brasil, Lisboa, Cap. VIl, pp. 126-152.

124) Idem, p. 127.
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"a mudanr;a das concepr;6es organizacionais implica que os lar;os do indivfduo com

determinada estrutura (com 0 seu implfcito conjunto de obrigar;6es e recompensas) sejam

truncados, reduzidos no tempo. A cada mudanr;a, 0 indivfduo e obrigado a reorientar-se. Hoje,

o indivfduo medio etransferido frequentemente, passando de uma subestrutura para outra"125.

Toffler associa a adhocracia ao "trabaIho de projecto" e il "unidade de tarefa". Diz que

eles sao constitufdos por equipas temponirias, ad-hoc, conforme as necessidades da

organiza\(ao: "as vezes, alguns indivfduos acompanham todo 0 processo, passando de equipa

de projecto para equipa de projecto, mas 0 mais comum e participarem apenas numa das

diversasfases do trabalho"126.

o autor cita Bennis (1966) para definir 0 oposto da adhocracia, isto e, a

burocracia:

"medra num ambiente de grande competir;ao, uniforme e estdtico (. . .). Uma estrutura de

autoridade em pirdmide, com 0 poder concentrado nas maos de poucos (.. .) era e e uma

f6rmula social eminentemente pr6pria a tarefas de rotina. 0 ambiente mudou, porem, nos

aspectos que tornam 0 mecanismo mais problemdtico. A estabilidade desapareceu"127.

Por isso, a adhocracia e uma f6rmula organizacional eminentemente

participativa, "uma sociedade trabalhadora de tecnicos co-iguais, na qual a linha de

demarcar;ao entre dirigente e dirigido se tornou esbatida"128.

Nesta organiza\(ao adhocnitica s6 M lugar para 0 espfrito criativo e empreendedor e nao

para 0 conformista, adulador dos superiores na organiza\(iio burocnitica. A este respeito, Toffler

lembra as palavras enaltecedoras com que Pareto rotulou os primeiros industriais americanos:

"almas aventureiras, sequiosas de novidade (...) sem medo nenhum da mudanl;a"129.

Mas 0 autor em analise, lembra que a adhocracia s6 e possfvel em organiza\(Oes de grande

especializa\(ao e tecnicos especializados. Tal podia ser 0 caso da escola.

Avisa os especialistas de que a adhocracia nao levara il anarquia, pois se baseara,

fundamentalmente, em unidades pequenas, relativamente auto-geridas e profundamente

centradas nas pessoas enos seus conhecimentos. A organiza\(ao ideal seria formada de equipes

"ad-hoc" e departarnentos funcionais nao permanentes. A caracterfstica central desta forma de

organiza\(ao sao os grupos cooperativos. A autoridade, em consequencia disso, seria

descentralizada.

o modelo de anarquia organizada e-nos apresentado por Lima (1991, pp. 66-72), a

partir da analise da obra de Ellstrom (Four Faces of Educational Organizations)130, Tyler,

(1991, pp. 24-32) e Dacal (1986, p. 321). Lima caracteriza-o como

125) Idem, p. 133.
126) Idem, p. 135.
127) Idem, p. 144.
128) Idem, p. 145.
129) Idem, p. 150.
130) Ellstrilm, P.E., 1983: Four Faces of Educational Organizations, Higher Education, vol. 12, pp. 231-241.
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"modelo em que os objectivos sao considerados pouco claros e conflitantes, e as

tecnologias sao considerados ambfguas e incertas, isto e, pela imagem contraria ado modelo

racionalou burocratico. Parte-se do princfpio de que qualquer organiza(;tio, e especialmente as

organiza(;oes educativas e outras organiza(;oes pUblicas, pode ser entendida, pelo menos

parcialmente, como uma organiza(;ao onde poderemos encontrar tr& caracterfsticas gerais, ou

tres tipos de ambiguidade:

1- objectivos e prejerencias inconsistentes e insuficientemente definidos e uma

intencionalidade organizacionalproblemtitica;

2- processos e tecnologias pouco claros e pouco compreendidos pelos membros do

organiza(;tio;

3- participa(;tioflufdo do tipo "part-time""131.

Fazendo urn excurso pela literatura organizacional acerca do modelo, Lima cita estudos de

Firestone e Herriot (1982)132, para produzir a afrrma~1io de que, segundo este estudo,

"as escolas primtirias apresentavam mais caracterfsticas de modelo burocratico 

conjunto determinado de fins, estruturaformal de controlo, integra(;tio de departamentos atraves

de regras, comunica(;ao vertical e outras caracterfsticas de urn "sistema jechado" do que as

escolas securuMrias"133.

Entre as varias metliforas a que Lima recorre para caracterizar 0 modelo estiio a de

"Garbage Can" (caixote do lixo) e de "loosely coupled systems" (sistemas fracamente

conjugados).

A utiliza~1io da imagem de "Garbage Can", diz 0 autor

"tem a vantagem de chamar a aten(;tio para ajalta de intenciollalidade de certas ac(;oes

organizacionais e de contrapor ao modelo burocratico e ao seu cOllhecido circuito sequencial 

identifica(;ao do problema, defini(;ao e selec(;ao do solu(;ao, implementa(;ao e avalia(;ao - urn

outro modelo no qual as solu(;oes resultam jrequentemente de elementos relativamente

independentes e desligados uns dos outros"134.

Quanto aimagem de "loosely coupled systems", ela assenta na considera~1io inicial da

"existencia de elementos organizacionais relativamente independentes" 135 para

caracterizar a anarquia organizada como aquela organiza~1io

"em que muitos dos seus elementos sao desligados, se ellcolltram relativamente

independentes, em termos de illtell(;6es e de ac(;oes, processos e tecllologias adoptados e

131) Licinio Lima (1991): A Organiz3\'3o Escolar e a Participa9ilo na Organiza93o. Tese de Doutoramento,
Universidade do Minho. Instituto de Educa93o, Braga, p. 66.

132) William A. Firestone e Robert E. Herriot (1982): Two Images of School as Organizations: An
Explication and Illustractive Empirical Test, in Educational Administration Quarterly. vol 18, n' II, 1982,
pp. 39-59 e William A. Firestone e Robert E. Herriot (1984): Two Images of School as Organizations: a
Refmement and Elaboration in Educational Administration Quarterly, vol. 20, n' IV (1984), pp. 41-47.

133) Lima, (1991), op. cit., p. 67.
134) Idem, p. 69.

135) Idem.
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resultados obtidos, administradores e professores, professores e professores, professores e
alunos"136,

admitindo-se que subsistam na organiza~ao certas componentes mais ou menos "directa e

estreitamente dependentes e interligadas"137, para garantirem a sua permanencia.

A vantagem do modelo de anarquia organizada, em rela~ao as escolas,

estaria no facto de

"nos fazer lembrar que, por mais poderosos que os controlos polftico-administrativos

possam ser, mesmo no contexto de uma administrai;ao burocratica centralizada, os actores

educativos gozam sempre de uma certa margem de autonomia"138.

E, neste particular, nenhuma abordagem da organiza~ao escolar deve

negligenciar a inten~ao e autonomia dos adores.

Seria a evidencia desta autonomia, segundo Tyler. que justificaria 0 modelo de "Sistema

Articulado de um Modo lmpreciso":

"(.. .) la expresi6n "loose coupling" es una imagen mataf6rica que remite a la idea de una

estructura compuesta por diferentes elementos conectados de modo que cada uno de ellos

responde al conjunto ensamblado, aunque preservando su propria independencia y autonomia

defuncionamiento. Alude, simultaneamente, a la provisionalidad 0, mas bien, a la recreaci6n

constante del todo enfunci6n de la distinta configuraci6n relativa de sus componentes,,139.

Em abono desta autonomia dos actores escolares, Tyler chega mesmo a usar uma

metMora de James March para defmir a escola como anarquia organizada:

"[mag(nate que eres el arbitro, el entrenador, un jugador 0 espectador de un partido de

fUtbol poco convencional: el campo es redondo; hay varias porterias situadas al azar en torna al

campo; la gente pude entrar a jugar e dejar el juego quando quiera; se pueden lanzar balones en

cualquier direcci6n; pueden decir "he metido gol" simpre que 10 deseen, tantas veces e por tanto

goles como quieran; todo el juego se desarrolla en un campo inclinado; y se juega como si

tuviesse sentido"l40.

Apesar destas proposi~Oes sobre 0 modelo organizacional de "sistemas articulados de urn

modo impreciso" como especffico da organiza~ao escolar. varias criticas sao feitas,

nomeadamente por Corwin (1981)141 e Perrow (1985)142, citados por Tyler (1991, pp. 90

91):

136) Idem, p. 70.
137) Idem.

138) Idem, p. 71.

139) William Tyler (1991): Organizaci6n Escolar - Una Perspectiva Sociol6gica, Edici6nes Morata, SA,
Madrid, p. 27.

140) Idem, p. 21.

141) R.G. Corwin (1981): Patterns of control and teacher militancy: theoretical continuities in the idea of
"loose coupling, in Kerckoff e Corwin, 1981: Research in Sociology and Socialization: Research on
Educational Organizations. vol. 2, Greenwich, Coon., Jai.

142) C. Perrow (1985): Overboard with myth and symbols, review essay, American Journal of Sociology, col.
91, pp. 151-155.
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"Aunque Corwin reconoce las caracterfsticas distintivas de las escue/as propuestas por

Lortie y los teoricos del ajuste anicu/ado, hace hincapie en las caracteristicas comunes que las

escuelas compartem con otras organizaciones burocraticas (.. .). Considera, por tanto, /a

aniculacion flexible como una pauta de control bien estab/ecida semejante al modelo organico de

Burns y Stalker (1961), 0 al tipo dinamico de organizacion de Hage (1970), que esttin

adaptados a ambientes heterogeneos, turbo/entos y a /a coordinacion de professionales muy

especializados. Prejiere 10 que llama "modelo de contro/e compensatorio".

(...)
Perrow (1985) (. ..) considera un abuso de la explicacion culturallsimbolica de las

estructuras burocraticas en /a falta de disposicion de muchos mitos".

Lima (1991) termina por afirmar que 0 model0 serve mais para analise de certas

componentes das organiz~Oes do que como modelo organizacionall43 .

4. QUADRO OPERAClONAL DE ANALISE

o quadro te6rico acabado de tra\,ar, permite-nos delinear 0 instrumento operacional de

analise da realidade que pretendemos estudar - a Administra\,ao da Educa\'ao Primliria entre

1926 e 1986 e a participa\,ao dos professores nessa adrninistra\,ao

Tal analise desenvolve-Ia-emos em tres momentos que apresentamos de seguida.

4.1. CARACTERIZA<;AO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO ESTADO

FACE A PARTICIPA<;AO DA SOCIEDADE CIVIL NA DEFINI<;AO DA

ADMINISTRA<;AO PUBLICA

Como jareferimos no ponto 4.2. da introdu\,ao a este trabalho, consideramos nesta

anaIise como variaveis fundamentais, possibilitadoras da participa\,ao, a descentraliza\,ao e a

regionaliz~ao, a igualdade como principio politico e social, a democraticidade das decisoes, os

direitos fundamentais num regime democratico, a concerta~ao, a colegialidade e 0 professor

profissional. Isto e, avaliaremos nos capitulos II e III, a evolu\,ao das duas formas de Estado,

em fun\'ao destas variaveis e do quadro te6rico tra\,ado nos pontos 1. e 2. deste capitulo.

143) Lima, 1991, p. 71.
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4.2. ESTUDO DA PARTICIPAl;AO DOS PROFESSORES NA

ADMINISTRAl;AO DA ESCOLA PRIMARIA, PELA ANALISE DO

ESTATUTO ORGANIZACIONAL DOS ORGAOS E ESTRUTURAS

ADMINISTRATIVAS DO ENSINO PRIMARIO NOS TRES NIVEIS

ORGANIZACIONAIS (Capitulos IV e V)

o estatuto organizacional sera definido atraves da analise das competencias

organizacionais de cada orgiio e estrutura, considerando a especificidade de cada nivel

organizacional, de acordo com 0 quadro teorico definido no ponto 3.2.2. deste capitulo. Esta

analise sera feita concomitantemente com a das fun~Oes organizacionais de cada orgiio e

estrutura, definidas como segue mas incidindo exclusivamente sobre a administra~iio

burocratica.

Ao coniderarmos a organizaliiio como aCliiio ou como processo, tomamo-Ia comno

conjunto das fun~Oes adrninistrativas (Saenz, 1985, p. 12-15), Koontz e O'Donnell (1976, p.

251), Dacal (1986, pp. XVI-XVIII). Neste sentido,

"a organizar;iio e0 agrupamento de actividades necesstirias para atingir os objectivos da

empresa e a atribuir;tio de cada agrupamento a um executivo com devida autoridade para

executar tais actividades. A organizar;tio requer, pois, 0 estabelecimento de relar;oes de

autoridade, com disposir;tio para a coordenar;tio entre as mesmas, tanto vertical como

horizontalmente, na estrutura da empresa"I44.

a conjunto de funliOes admimistrativas constitui 0 processo adrninistrativo (Dacal,

1986, p. 315). Fayol (1981, p. 26) chamou a eStas funlioes adrninistrativas elementos de

adrninistraliiio. Para este autor, tais elementos siio os seguintes:

previsiio como actividade de "perscrutar 0 futuro e traliar 0 processo de acliiio";

organiza~iio como 0 conjunto de actividades que permitem "constituir 0 duplo

organismo, material e social da empresa";

comando como capacidade para "dirigir 0 pessoal";

coordenaliiio como actividade de "Iigar, unir e harmonizar todos os actos e todos os

esfoT\;os";

controle como actividade que garanta "que tudo corra de acordo com as regras

estabelecidas e as ordens dadas".

Partindo destes elementos de adrninistra~iio, urn dos seguidores de Fayol, Urwick (1943)

especificou sete elementos de administraliiio, desdobrando 0 primeiro em tres fases

(investigaliiio, previsiio e planeamento), mantendo os restantes. 19ual numero de elementos145

144) Harold Koontz e Brian O'Donnell (1976): Principios de Administra~i!o - Uma AmUise das Fun~oes

Administrativas, S. Paulo, Livraria Pioneira Editora, p.251.

145) Estamos a seguir a anaIise de Dacal, 1986, op. cit., p.xVl1.
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do processo administrativo especificou Gullick (1937), constituindo com as iniciais deles uma

sigla ja chissica nos estudos de administra¥ao, a sigla POSDCORB, que significa

p

O

S

n
CO

R

B-

planning

organizing

staffing

directing

coordinating

reporting

budgeting

planeamento

organiza¥ao

administra¥ao de pessoal

direC¥iio ou comando ou chefia

coordena¥iio

infoTma¥ao

oT¥amenta¥iio

Segundo 0 autor acabado de citar, planear e tra¥ar as linhas gerais das coisas que devem

ser feitas e dos metodos de faze-las, a fun de atingir os objectivos. Organizar e estabelecer a

estrutura formal de autoridade atraves da qual as subdivisoes de trabalho sao integradas,

defmidas e coordenadas para 0 objectivo em vista. A administra¥ao de pessoal e a fuo¥ao de

preparar e treinar 0 pessoal e manter condi¥Oes favoraveis de trabalho. Direc¥ao e a tarefa

continua de tomar decisoes e incorpora-las em ordens e instru¥Oes especificas e gerais, e ainda a

de funcionar como lider da empresa. Coordena¥ao e 0 dever de estabelecer rela¥Oes entre as

vanas partes do trabalho. Informa¥ao e 0 esfor¥o de manter informados, a respeito do que se

passa, aqueles perante quem 0 chefe e responsavel, esfor¥o que pressupOe, naturalmente, a

existencia de registos, documenta¥ao, pesquisa e inspec¥ao. OT¥amento e a fun¥ao inclusiva de

tudo 0 que diz respeito aelabora¥ao, execu¥ao e fiscaliza¥ao oT¥amentais, ou seja, 0 plano

fiscal, a contabilidade e 0 controle.

James Mooney (1947)146 introduziu aperfei¥oamentos na fun¥ao de coordena¥ao. 0

pressuposto de que parte, e 0 de que

"a organizar;ao e aforma de toda a associar;ao humana para a realizar;ao de umfim

comum. A tecnica de organizar;ao pode ser descrita como a tecnica de correlacionar actividades
especfjicas oufunr;6es num todo coordenado"147.

o autor defme a coordena~o como a "distribuir;ao ordenada do eiforr;o do grupo, afim

de obter unidade de acr;ao na consecur;iio de umfim comum"148. Tal distribui¥ao e conseguida

mediante tres principios: 1- lideran¥a; 2- a delega¥ao e 3- a defini¥ao funcional. A lideran¥a

como forma do exercicio da autoridade; a delega¥ao como designa¥ao de uma autoridade

especial a urn subordinado; e a defini¥ao funcional como forma pela qual a fun¥ao delegada e

definida, designada e especificada.

146) James Mooney, 1947: The Principles of Organization, Harpere Bross, New York

147) Idem, p. 3.

148) Idem, p. 21.



·52 -

Autores mais recentes (Koontz e O'Donnell, 1976149; Terry, 1980150; Lawrence e

Lorsh, 1969151; Hellriegel e Slocum, 1974152) simplificaram e emprestaram urn caracter

cfcIico ao processo administrativo. Assim, para Koontz e O'Donnell e Terry 0 processo

administrativo ea interimplica«;ao de fun«;oes administrativas que interactuam reciprocarnente e

perrnitem uma reforrnula«;ao constante do processo. Tais fun«;Oes sao, segundo estes autores, 0

planearnento, a organiza«;ao, a direc«;ao e 0 controle. Os autores citados introduzem a fun«;ao de

controle com as duas componentes de inforrna«;iio e preven«;iio de desvios.

Lawrence e Lorsh, 1969; Hellriegel e Slocum, 1974, introduziram 0 conceito de

irnplementa«;iio da ac«;iio ou execu«;iio entre a direc«;iio e 0 controle e ainda 0 conceito de

retroac«;ao resultante da reformula«;iio do processo administrativo subsequente a fun«;ao

inforrnativa. A n<>«;iio de controle apresenta-se assim fundamental ja que e esta fun«;iio que

perrnite 0 ajustamento da actividade organizativa e da sua execu«;iio aos objectivos desejados,

num cicIo com quatro elementos: estabelecirnento de padrOes; observa«;iio do desempenho actual

com 0 desempenho esperado; tomada de ac«;ao correctiva.

Alguns autores (Dacal,1986; Saenz, 1985,Ciavenato, 1987) integram a fun«;iio da
informa«;iio no controle. A inforrna«;iio respeita aprovisao de conhecimentos sobre 0 que se

passa na organiza«;ao por parte de quem deve tomar decisOes, quer numa fase de adapta«;iio da

execu«;ao arealidade, quer numa fase de recicIagem do processo organizativo. Como diz Dacal

(1986, p. XXXVIQ "al sistema de control "externo" Ie corresponde servir de soporte (.,,) al

sistema de informacion tanto para hacer /legar las normas, planes, orientaciones, etc. del

Sistema Decisional al Operativo comno para proporcionar la informacion de control que aquel

precisa para la adopcion de decisiones".,

A dimensao informativa do controle, como processo adapta«;iio aos pIanos
preconcebidos, eenfatizada por Sherwin (1959, p. 423)153:

"a essencia do controle e a acc;iio que ajusta as operac;6es aos padroes predeterminados e a

sua base e a injormac;iio que os agentes recebem".

Igual perspectiva veiculam Koontz e O'Donnelll (1959,p. 423):

"controle e a junc;iio administrativa que consiste em medir e corrigir 0 desempenho dos

subordinados para assegurar que os objectivos da empresa e os pianos delineados para alcanc;ti

los sejam realizados. E, pois, afunc;iio segundo a qual cada administrador, do presidente ao

mestre, certifica-se que aquilo que ejeito estti de acordo com 0 que se tencionajazer".

Eainda esta a defini«;ao que Fayol (1981,pp. 139-140) da de controle:

149) Koontz e O'Donnell (1976): Princfpios de Administrar;llo, S. Paulo, Pioneira Editora,
150) G.R. Terry (1980): Principios de Organizaci6n, Compailia Editorial Continental, Mexico
151) Lawrence e Lorsh, op. cit.

152) Don Hellriegel e John W. Slocum (1974): Management: A Contengency Approach, Addison - Wesley,
Publishing Contemporary Reading Mass.

153) Douglas S. Sherwin (1959): The Meaning of Control, in Harold Koontz e Cyril O'Donnell (1959):
Management: ABoock of Readings, New York, McGraw Hill Boock C.O.
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"consiste em verificar se tudo ocorre de acordo como plano adoptado, as ordens dadas e

os prindpios admitidos. Tempor objectivo apontar asfalhas e os erros, afim de que se possa

repara-los e evitar a sua repetit;tio. Aplica-se a tudo: coisas, pessoas, atos (...J.Quando certas

opera(;oes de controle se tornam muito numerosas e complexas ou muito extensas,fora pois da

capacidade dos agentes comuns dos diversos servit;os, enecessario recorrer a agentes especiais

que tomam 0 nome de Inspectores ou Controladores".

Outras perspectivas sobre 0 controle enfatizam a

autoreguladora, muito mais do que a articula~iio entre comunica~oes

descendentes, ou entre os pIanos e as praticas.

Essas perspectivas enfatizam a fun~iio da informa~iio e do controle como processo de

auto-regula~iio interna e externa da organiza~iiol54. Como processo de auto-regula~iio interna,

o controle constitui 0 sistema de informa~oes que permite reconstruir e readaptar entre si as

diferentes componentes da organiza~iio no curnprimento dos objectivos. Como processo de

auto-regula~iio externa 0 controle constitui 0 sistema de inform~Oes que possibilitarn redefinir

os objectivos e as fun~Oes da organiza~iio, bern como a sua estrutura e tecnologia considerando

quer as demandas e pressoes do ambiente, quer as necessidades dos clientes.

Com base em todos estes contributos, estabelecemos como fun~oes do

processo administrativo da educa~ao as que se seguem.

1. Avalia~ao de situa~ao - consiste na analise das condiltoes de inser~iio da

actividade da organizaltiio, desde a consider~iio de necessidades do meio ate II

ponderaltiio dos recursos da organizaltiio e das variliveis interferentes na execultiio dos

objectivos.

2. Planeamento - consiste na formalizaltiio de urn conjunto de objectivos, das

estrategias necessanas II consecultiio de cada urn desses objectivos, dos recursos

materiais e humanos necessanos II execultiio das estrategias e actividades, das

actividades mediante as quais se executam as estrategias, da sequencia das

actividades, dos intervenientes nas actividades e do seu relacionamento, do tempo e

espa~o em que se realizam as actividades, dos processos de avalialtiio da execu~iio

das actividades considerando os objectivos, e dos processos de retroac~iio

154) Urn dos defensores desta perspectiva eManoel Puelles de Benites (1986): Elementos de Administraci6n
Educativa, Ministerio da Educaci6n y Cienda, Madrid: "el control (. ..) ha visto modificarse
profundamente su naturaleza. Ha dejado de ser funcian derivada de la responsabi/idad de la administracian
en el cump/imiento de las missiones encomendadas y de estar orientado a la vigi/allcia, examen y sancion
de comportamientos desacertados.
Continua siendo medida de relldimiento. lnvestiga los desajustes entre el esquema teorico plasmado en el
nwmento planijicador y la situacian real alcanzada a lIivel de execucian. Pero no se orienta a la busqueda
de responsabi/idades sino a la introduccian de elemelltos correctores. de elemento final de un proceso
administrativo eSlatico e sequencia/, pasa a eleme1lto inicial y impulsor en un proceso administrativo
dinamico e cielleo; se convierte en pieza clave de rectroaccion y pressupone la incorporaci6n a ta teoria
administrativa de los principios de la cibernetica"
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infonnativa para a refonnula~iio do planeamenlo. Isto e, planeamento e uma hip6tese

organizativa sujeita ao confronto da execu~iio mediante a compara~iio entre pniticas e

objectivos pretendidos. Por isso, 0 planeamento e urn instrumento de

aperfei~oamento do processo organizativo atraves dos mecanismos da infonna~iio e

controle.

3. Organiza!;iio e a actividade pela qual se criam as condi~Oes rnatreriais e pessoais para

executar 0 plano. Organizar e entiio, criar estruturas ffsicas e materiais; seleccionar

pessoas e definir-Ihes as fun~oes dentro dessas estruturas; estabelecer rela~Oes de

comunica~iio e de coordena~iio no trabalho das pessoas; definir os criterios de

ava1ia~iio do trabalho; estabelecer processos de regula~iio das actividades em face dos

objectivos desejados ou dos objectivos desejados e demais componentes da

organiza~iio, em face das condi~oes de execu~iio das actividades. Planeamento ea

eoneep~ao da organiza~ao. Organizar e eriar as eondi~oes para a

ae~ao. Planeamento e a estrutura~ao teorica da organiza~ao. Organizar

e submeter essa constru!;iio teorica ao teste da pratica.

4- Direc~ao e a aetividade pela qual se orientam as opera~Oes que devem ser

executadas para alcan~ar os objectivos. Ela consiste "em dizer a outras pessoas 0 que

fazer e conseguir que elas fat;am da melhor maneiram possfve/" (Dale, 1969)155.

Como tal, a fun~iio da direc~iio e uma arte de motivar, comunicar. "Elafocaliza a

motivQi;iio para 0 trabalho e preocupa-se em obter a maxima contribuit;iio dos

indivfduos para os objectivos organizacionais (...) Em alguns casos, a direct;iio e
confundida com controle, quando se exerce supervisiio cerrada sobre os indivfduos

(...). A direct;iio envolve, atem do conhecimento da motivat;iio humana e do processo

de activar 0 comportamento humano, 0 conhecimento do processo de liderant;a. (...)

como 0 indivfduo pode exercer autoridade e poder, ou exercer influencia sobre os
outros"156.

Terry (1976)157 poe a enfase das fun~Oes de diree!;iio em

"integrar os esfort;os dos membros de urn grupo, porque desempenhando as

tarefas que lhesforam atribufdas, eles iriio ao encontro dos objectivos individuais e do

grupo. (...) Cada membro do grupo precisa ter a informat;iio necessaria para executar

a sua atribuit;iio. Portanto, os membros devem ter conhecimento a respeito dos pianos

apropriados e isto deve serfeito em fOima de ordens e instrut;6es ojiciais"158.

ISS) Ernst Dale e L. C. Michelon (1969): Gerencia Empresaria1: Metodos Modemos, Edi~oes Bloch, Rio de
Janeiro.

156) Chiavenalo, op. cit, I, pp. 288-289
157) George Terry (1976): Princfpios de administra~iio, Editora Brasiliense, S. Paulo, p. 95
158) A distin~iio entre ordens e inSlnI~oes e tambern elahorada par Amaral (1986):

"As ordens traduzem-se em comandos individuais e concretos: atraves delas, 0 superior hierarquico
determina aos subaltemos a ado~iio de urna determinada condum especifica.(...).
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5 - Execu~iio consiste na actividade de realizar as tarefas inerentes a consecu~iio dos

objectivos. Distinguimos entre

5.1. Execu~iio normativa ou simples- que consiste em por em pnitica as norrnas e

instru~oes superiores sem qualquer altera~iio motivada por circunstfulcias especfficas.

o proprio nome deste tipo de execu~iio deriva do caracter legal das nOITnas e

regulamentos da organizaliiio burocratica159.

5.2. Execu~iio Criterial, que consiste na possibilidade de escolher as estrategias de

implementa~iio da realiza~iio dos objectivos. 0 conceito de execu~iio criterial

retiramo-lo da literatura educacional (Allal, Cardinet e Perrenoud, 1986) 160, como

significando a possibilidade de ter em conta a especificidade do sujeito individual no

processo educativo.Transferimo-lo para 0 contexto adrninistrativo e organizacional

como significando capacidade de refoITnular os objectivos, e seleccionar e organizar

estraregias de realiz~iio dos mesmos, em funliiio da especificidade de cada situa~iio ou

problema.

6 - Controle e a actividade que perrnite regular a execu~iio das opera~oes conducentes a
realiza~iio dos objectivos, adaptando-as aos padroes de desempenho desejados. Para

este efeito, 0 controle tern tres componentes:

1- a inforrna~iio sobre 0 modo e condi~Oes em que se realizam as actividades;

2- a previa defini~iio de crirerios de analise dessa inforrna\(iio;

3- a tornada de a~iio correctiva.

Considerando uma organiza~iio com vanos niveis de decisiio, a actividade do

controle pressup6e:

a) a existencia de padrOes de desempenho ou execu~iio;

b) a existencia de agentes observadores do desempenho e comunicadores, de

baixo para cima, a estrutura decisoria, das falhas e circunstiincias em que elas

ocorrem;

c) mecanismos de regula~iio,de cirna para baixo, das opera~oes de execu~iio,

atraves de novas ordens e/ou instru~Oes.

As instru9lles traduzem-se em comandos gerais e abstractos: atraves delas, 0 superior determina aos
subaltemos a adoP911o, para 0 futuro, de certas condutas, sempre que se verificarem as situa9lles previslas.
Denominam-se circulares as instru9lles transmitidas por escrito e por igual a todos os subalternos" Ver
Freitas do Amaral (1986): Curso de Direito administrativo, Almedina, Coimbra, p.644).

159) Uma questlio que e importante na considera9110 da execu9lio normativa resulta da analise do dever de
obediencia que consiste na

"obrig~llo de 0 subalterno acatar e cumprir as ordens dos seus legftimos superiores hierarquicos, dadas em
objecto de servi90 e com forma legal" (Amaral, 1986, p. 650). a considera,llo deste dever ten sido
interprelada sob duas formas: a corrente hierarquica (Marcelo Caetano, II, p. 731) e a corrente legalista
(Amaral. 1986, p. 651). Segundo a corrente hierarquica. 0 funcionario publico deve obediencia mesmo que
as ordens sejam i1egais e ilegftimas, podendo apenas apelar para 0 direito de "respeitosa representacllo
junto dos Superiores". Ja segundo a corrente legalista, nlio existe dever de obediencia em rela9110 a ordens
julgadas i1egais.

160) Linda AlIal, Jean Cardinet e phillipe Perrenoud (1986): Avalia,llo formativa Num ensino Diferenciado,
Almedina, Coimbra. pp. 175-194
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A natureza do controle e problematizada em fun~iio de dois tipos basicos de

organiza~iio:mecanfstica ou buroccitica e, por isso, niio participativa, e profissional e,

por isso, participativa (Sergiovanni e Starrat, 1978161 , pp. 15-27. De urn modo

geral, na organiza~ao burocratica nao-participativa, 0 controle e
considerado apenas na sua dimensao restritiva, isto e, verifica~iio do

cumprimento das instru~oes e, por isso, actua como detector de desvios a esse

cumprimento, punindo-os com diferentes penas, de acordo com a gravidade julgada

dos desvios. Neste tipo de controle, esm ausente a sua dimensiio formativa e humana,

assurnindo-se como "supervisao cerrada" (Sergiovanni e Starrat, 1978, p. 85-97;

Alarcao e Tavares, 1987162,. Alem disso, os actores da execu~iio estlio ausentes do

processo de controle 0 que Ihes implica a niio reflexiio sobre os seus pr6prios actos e

os priva da consciencia critica da organiza~iio. Este sistema de controle despersonaliza

os actores, criando neles urn sentimento de obediencia ou resistencia passiva,

procurando "os corredores de liberdade"163 que a lei perrnite.

Em contrapartida, na organiza~ao profissional, 0 controle e assumido

no seu conceito amplo, de dimensao formativa e correctiva de todos os actores da

organiza~iio e de todas as etapas do processo organizacional, sendo os participantes

chamados a dar 0 seu contributo 11 constru~iio da "consciencia organizacional" e

motivados para a reconstru~iio da organiza~iio.A puni~iio disciplinar s6 emerge em

casos de extrema necessidade.

Podemos concluir com a asserl;'iio de que 0 controle cerrado contern em si uma

concePl<iio de despersonalizal;'iio do ser humane e 0 controle clfnicol64 sobreleva a

dignidade do hornem.

161) Sergiovanni e Starrat (1978): Novos Padroes de Supervisao Escolar, EPU-EDUSP, S. Paulo.
162) Isabel Alarcao e Jose Tavares (1982): Supervisao da Prlitica Pedagogica - uma Perspectiva de

Desenvolvimento e Aprendizagem, Livraria Almedina, Coimbra, pp. 131-136.
163) A expressao e utilizada por Maria do Carmo Climaco (1986): Quadro Legal - Ensino Preparatorio e

Secundano, MEC/GEP, Lisboa, p. 50, que a vai buscar a R. Wallace (1986): La Recherche de la quaiite,
CERI - Paris, exprimindo com ela "a distancia entre as imposi~Oes (implicilas) e as proibi~oes

(explicitas)".
164) Podemos sintetizar 0 conceito de controle clinico nestas palavras de A1arcao e Tavares, op. cit., p. 138:

"A fun~ao do Supervisor deve ser, antes de mais, levar 0 formando a fazer a observa~lIo do seu proprio
eosino, a anaIisar, interpretar e reflectir sobre os dados recolhidos e a procurar as melbores SOIU,Des para as
dificuldades e problemas que vlIo surgindo. (...). Mas 0 objectivo da supervisllo nlIo e apenas 0

desenvolvimento do conhecimento; visa tambCm 0 desabrochar de capacidades e 0 repensar de atitudes,
numa paiavra, refere-se a toda uma filosofia de ensino e educ~lIo".
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o caracter cicIico das fun~6es do processo organizativo pode ser

visualizado no diagrama N2 1 que se segue.,,, ,_.........
, _,-- ~Ianeamento

,"'~ "..' "! Avaliayao cia situayao \

! \, ..
Controle .,
~ Organizayao. ,
\ i
\ -\ !

" - ~
Execu~o Direcyao

~"'_'-'--

4.3. ESTUDO DA PARTICIPM;AO DOS PROFESSORES NA

ADMINISTRAc;AO DO PROCESSO DE ENSINO, PELA ANALISE DOS

NtVEIS E FUNc;OES ORGANIZACIONAIS QUE LUES SAO

LEGALMENTE ATRmutDos

Adoptamos 0 conceito de planificayao do curriculo estabelecido por D'Hainaut (1980, p.

33). Taba (1987, p.537-576) e Traldi (1984, p. 84)165 e analisamos a participayiio dos

professores em relayiio it capacidade de fonnulayiio polftica e de adaptayao programatica do

currfculo it comunidade educativa. Tal capacidade sera afirmada se as competencias

pedag6gicas atribufdas aos professores Ihes permitirem conceber e implementar urn programa

operacional derivado dos princfpios gerais do currfculo, programa operacional integrado num

Projecto Educativo adequado it comunidade educativa.

Esta capacidade implica poderem os professores, a urn nfvel intermedio, avaliar a

situayiio previa em que os alunos e a comunidade se encontram, derivarem objectivos

especfficos adequados it situayao dos alunos, seleccionarem conteudos adequados ao grupo

turma. organizarem os grupos de aprendizagem, os espayos e os tempos escolares,

seleccionarem e organizarem os instrumentos e meios de aprendizagem quer formal, quer nao

165) O'Hainaul, Louis (1980): Educ3\'ao - dos Fins aos Objeclivos, Uvraria Almedina, Coimbra; TABA, Hilda
(1987): Elaboraci6n del Curriculum,Ediciones Troquel, 7' Edi~ao, Buenos Aires; TRALDI, Lady Una
(1984): Curriculo, Ed. Atlas, S. Paulo
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fonnal, seleccionarem os metodos de ensino e de aprendizagem, promoverem as estrategias

adequadas de ac~iio social escolar, estabelecerem as formas e estrategias de avalia~iio dos

alunos e dos professores e os processos de reciclagem do Projecto Educativo e dos Prograrnas.

Tais componentes seriio cruzadas com as fun~oes organizacionais para se saber,

juntamente com a analise do nivel organizacional, 0 grau de participa~iio das estruturas

escolares (Director de Escola, Conselho Escolar e Professores) na administra~iio do processo

educativo.

Esta analise desenvolve-la-emos ao longo dos capitulos VI eVIl, e incidira sobre 0

horizonte temporal do nosso estudo.
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I PARTE
(CAPITULOS II e III)

Procuraremos realizar nos dois pr6ximos Capftulos, os objectivos 1a, e 1b, e os

subobjectivos 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, estabelecidos no ponto 3 da Introduliiio e assim resolver as

hip6teses 1 e 2 construfdas no ponto 4.1. da mesma Introduliiio, no que respeita acongruencia

entre os princfpios polftico-adrninistrativos e polftico-administrativo-educacionais e estrategias

de estruturaliiio da administr~iio publica.

Caracterizaremos assim 0 ambiente polftico-adrninistrativo no qual se desenvolveu a

Administraliiio Educacional Primaria, desde 1926, considerando a evoluliiio polftico

administrativa do Estado e as rela~Oes deste com a Sociedade Civil.

Esta caracterizaliiio far-se-a pela analise de fontes primarias, constitufdas por

documentos legislativos (Leis Constitucionais, Leis, Decretos-Leis, Decretos e Portarias). No

perfodo do Estado Novo, a anilise parte ainda de outras fontes tais como os Discursos de

Salazar e de Caetano e outras.
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CAPITULO II

A EVOLUf,;AO POLITICO·ADMINISTTRATIVA DO ESTADO E AS

RELAf,;OES ENTRE 0 ESTADO E A SOCIEDADE CIVIL ENTRE 1926 E

1974: 0 ESTADO NOVO

1 . CARACTERIZAf,;AO POLITICO·ADMINISTRATIVA

1.1. 0 ESTADO ADMINISTRATIVO, AUTORITARIO E CORPORATIVO

Em Julho de 1930, afinnava Salazar que

"Observam-se as desordens cada vez mais graves do individualismo, do

socialismo e do parlamentarismo, laivadas de actua(joes internacionalistas, e

diante de umas e de outras acentua·se a passividade dos Estados e a impot€ncia

dos poderes publicos no jogo das fun(joes constitucionais"l.

Por isso, 0 Estado teria de assumir-se como agente regulador da vida dos cidadiios

atraves de uma estrategia de Estado nio politico, mas sim Estado Administrativo2. A

estrategia a seguir era tomar 0 Estado suficientemente forte para se impor no mando aos

cidadaos ja que

"niio ha Estado forte onde 0 poder executivo 0 nOO e, e 0 enfraquecimento

deste e a caracterlstica geral dos regimes politicos dominados pelo liberalismo

individualista ou socialista, pelo espirito partidario e pelos excessos e

desordens do parlamentarismo"3 .

Toma-se assim necessario estabilizar 0 poder executivo para que ele possa govemar com

ordem:

"0 Poder Executivo, exercido pelo Chefe do Estado, com os Ministros

nomeados livremente por ele, sem depend€ncia de quaisquer indica(joes
parlamentares, tem por missiio governar com 0 direito; cabe·lhe a obrigQ(jiio e a

responsabilidade de manter a honra e a exist€ncia da na(jiio, assegurar a ordem

e a tranquilidade publicas, cumprir e faur cumprir as leis, prover a tudo 0 que

seja indispensavel para a conserva(jiio e funcionamento do Estado"4.

1) Salazar (1930), Discursos I, Coimbra Editora Limitada, Coimbra,1935,p.71

2) Idem, p.63-65

3) Idem, p.81
4) Idem
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Essa estabilidade e for~a do executivo garantir-lhe-iarn autoridade, unidade,

coesao,transmitindo a sociedade a irnagern de seguran~ae cren~a no seu Govemo.Por isso,

Marcelo Caetano escrevia, em 1936:

"Enfim, 0 Estado Novo e autoritario: ii Nat;iio una corresponde a
autoridade una. A autoridade no Estado Novo implica a hierarquia: hierarquia

de interesses em fum;iio do interesse nacional, hierarquia dos 6rgiios em fum;iio

do Governo.Da hierarquia decorre a disciplina (...) e a obediencia ao Estado"5
Trinta anos depois, pode ver-se em Marcelo Caetano que a teoria do Estado Autoritario

implica a teoria da personaliza~aodo poder:

"Os povos niio podem prescindir de Chefes, as democracias niio poderiio

subsistir sem Chefes (00')' A conclusiio foi de que a personalizat;iio do poder e
um facto inelutavel (00')' Ela niio deve absorver 0 conjunto da vida nacional,
mas apenas permitir ii nat;iio que se reconhet;a num homem de modo a interessar

todos e cada um na act;iio politica dando-lhe um impulso comum,r6.

Urn executivo estivel e com fo~a seria 0 garante da unidade nacional e da possibilidade

da convivencia ordeira de todos os Portugueses, gra~as aconstru~ao de urn "Estado Social e

Corporativo" em estreita correspondencia com a constitni~iio natural da sociedade"7.

Origimiria da constitui~ao natural da sociedade, a organiza~ao corporativa era,

fundamentalrnente, hienirquica, tao hierarquica quanto a Igreja Cat6lica, de cuja doutrina era

tamJ:>ern originma, ao ponto de esta ser 0 melhor rneio de irnposi~ao da teoria da obediencia

e da despolitiza~aodos cidadaos ja que ficavam reduzidos avivencia de urna linica parcela da

realidade - a da sua corpora~ao ou a do seu gremio ou ainda do seu sindicato8.

Formosinho (1987, p.261)9 cita Schmitter (1975, pp. 8-9)10 pondo em evidencia estas

rnesmas caracteristicas:

"Corporatism is a "system of interest representation in which the

constituent units are organized into a limited number of singular, compulsory,

non compettitive, hierarchically ordered and functionnally differentiated

categories, recognized or licenced (if not created by the State) and granted a

deliberated representational monopolly (...)".
E acrescenta Fonnosinho:

5) Marcelo Caetano (1936): 0 Municipio no Estado Novo, In Uma Serie de confere~ncias na Unillo
nacional(l936),Lisboa,pp.323-332

6) Marcelo Caetano (1968): Ensaios Pouco Politicos,Editorial Yerbo,Lisboa"p.116
7) Salazar,op. cit.,p. 86
8) Ycr os principios eslruturantes da organiz~ao corporativa nos DL. 23048, de 23/9{33.
9) Formosinho, Joao (1987):Educating for Passivity - a Study of Portuguese Education (1926-1968),

PH Thesis,University of London, Institute of Education
IOj Schmitter,Phillipe C. (1975): Corporatism and Public Policy in Authoritarian Portugal- Conpemporary

Political Sociological Series -Sage Professional Series,YoU, 06-11, Cilado Por Formosinho,op.
cit.,p.261



- 62 -

"As it is implied in the definition corporatism is most at ease in an
authoritarian regime where the State has an important role of control of civil

society and there is a limited pluralism and association -the Corporative State

is a limited pluralist State".
Organizacionalmente, a imagem do corporativismo a a de uma departamentaliza~ao

funcional (de acordo com os diferentes domfnios da actividade social e, dentro destes, das

diferentes actividades e profissoes), cujo funcionamento implicaria uma vivencia para dentro,

face apressao dos diferentes interesses corporativos, anulando os efeitos intencionais de

solidariedade organica postulados a nivel explfcito, pela preponderancia dos subobjectivos de

cada corpora~ao11.

Neste contexto, a organiza~ao corporativa foi urn born modelo de organiza~ao burocratica

do Estado, substituindo a iniciativa dos cidadaos pela vivencia de uma cultura determinada a

partir do Estado ou, quando muito, a partir das cupulas da corpora~ao, transformando-se em

urn processo de intemaliza~ao da passividade pela nao particip~ao dos corporantes nos

destinos da corpora~ao.

Nao admira, por isso, que urn dos maiores defensores do corporativismo (Marcelo

Caetano), ja em 1950, proclamasse que

"Portugal (era) um Estado Corporativo em intenr;iio: niio de facto"12.

Como urna das principais razoes do facto, Caetano aponta a burocracia:

"Ai de nos! Mal se recolheram as bandeiras e calaram as fanfarras, os

chefes encerraram-se nos gabinetes, a maquina do Estado retomou 0 seu
andamento pesado e austero e pouco a pouco 0 delirio da vitoria, as dores do

combate, a paixiio das ideias, a veemencia dos propositos reformadores, tudo

isso entra a ser triturado e fundido nos cadinhos do direito para originar a

inevitavel rotina"13.

1.2. A CENTRALIZA<;Ao DAS DECISOES E 0 FUNCIONARIO

APOSTOLO

o Estado Autoritirio conduziu a centraliza~ao administrativa. Ao conceber-se como

representante e regulador da Na~ao, 0 Estado chama a si todas as responsabilidades da sua

organiza~ao.Esta atitude econgruente com a conce~ao de Estado Administrativo e de Estado

de Direito Administrativo e parte do princfpio construido de que a desconcentral;lio seria

menos vantajosa num pais subdesenvolvido (Formosinho, 1987, p.313). Por isso,

11) Estamos a seguiro modelo de analise de Merlon e Selznick (ver I' Cap. sobre a Teoria da Burocracia).

12) Marcelo Caetano (1950):Posi~lio Actual do Corporativismo Portugues,Edi~lio do Gabinete de Estudos
Corporativos do Centro Universitario de Lisboa da OrganiZll9lio Nacional da Mocidade Portuguesa,p.6

13) ldem,p.6
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"Governo e a direct;iio superior de uma colectividade nacional, direct;iio

que se exerce pela definit;iio dos objectivos a alcant;ar e pela diaria resolut;iio
dos problemas em que os mesmos objectivos praticamente se desdobram.

Chamaremos polltica 0 conjunto de meios de natureza individual ou colectiva

pelos quais a consciencia publica e levada a um estado de adesao ou simples

conformidade com aqueles objectivos e colaborar com 0 poder na sua
realizat;iio "14.

Estas afmn~oes de salazar documentam a evidencia da centraliza\(iio e do papel da

sociedade civil e/ou administrativa na execu\(iio das decisoes. Nem mesmo as elites locais

tinham influencia nestas.

A estrategia de unifica\(iio da Na\(iio e da absorvencia desta pelo Estado passava pela

implementa\(iio de urn processo administrativo centralizador (Ver Salazar. 1935.pp 47-50).

Mais tarde. em 1946. a centraliza~ao tern duas razlies fundarnentais: a elefantiase

do Estado Moderno e a incapacidade da sociedade civil:

"Uma, de caracter geral, e a elefantiase deste monstruoso Estado Moderno

que, quando desiste de se apoderar das almas, niio pode abster-se de, por mil

intervent;oes e competencias, impIJr directrizes e limites ii livre expansiio da
vida social (...).

Outra raziio, porem, e peculiar nossa e esta na fragilidade da vida

portuguesa,em todos os aspectos sob que se possa encarar. (...) tudo parece

oscilar e de facto depende do bafo salutar ou matejU;o do poder"15.

A centraliz~iio administrativa impos 0 modelo de funciomirio ap6stolo, "servidor"

fiel da doutrina:

"(...) conhece todas as minucias do seu trabalho, s6 pensa no desempenho

da sua funt;iio, entusiasma-se com a boa ordem e 0 aperfeit;oamento dos

servit;os, e progressivo, e zeloso, e exacto, niio tem horas de servit;o porque
sao todas, se e necessario, e, sobretudo, tem 0 espirito de justit;a e 0 amor do

povo ( ...) vive do seu lugar, porque vive para 0 seu lugar; e respeitado porque

se respeita, sente-se digno porque se sabe util, e mesmo no mais baixo da

escala, nos mesteres mais humildes ele pode tocar a perfeit;iio, segundo 0

pensamento de ]unqueiro: "pode ser-se sublime a varrer as ruas ....16

14) SaIazar(1947),Disclll1los,IV. Coimbra Editora Limitada,Coimbra (1951), pp 274
15) Salazar (1946), Discursos IV, Coimbra Edilora Limitada,C oimbra, (1951), pp., 245-246)

16) Salazar (1940), Discursos III, Coimbra editora,Limitada,Coimbra,1944 pp. 284-285.
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1.3. A OBEDIENCIA COMO PRECEITO DIVINO

os reis ou

respeitou-as
a todos

patria e

Urn dos apelos fundamentais de Salazar e do Estado Novo foi 0 da obediencia quer

porque "e necessano que em alguem resida a responsabilidade do mando com 0

poder das altimas tlecisoes"17, quer porque "0 interesse da colectividade implica trabalho,

obediencia, servidiio"18.

A obediencia cimentli-la-ia Salazar mediante duas estrategias: defesa da unidade de

poderes e constante apelo para as verdades morais e religiosas. Pela primeira estabelece como

"preocupat;iio dominante de achar 0 sistema que de ao poder executivo,

independencia, estabilidade, pretigio e fort;a"19. Pela segunda, Salazar congrega em

toffiO de si a represental<iio da fOfl<a moral da nal<iio. Por isso, 0 Cardeal Cerejeira proclamava:

"Sou 0 representante mais alto em Portugal de uma religiiio que manda

aceitar, respeitar e obedecer ao potier de que V. Ex4 (...) e 0 representante mais

alto" (dirigindo-se ao Presidente Carmona)20.

A-pnitica desta obediencia foi implementada atraves dos diversos manuais de Religiiio e

Moral usados na Escola. Os manuais que consuWimos inserem uma rubrica intitulada

"Deveres para com a Patria e para com as Autoridades"21:

"Jesus amava tie tal modo a sua patria que, um dia, ao pensar nos castigos

que viriam sobre ela, niio conteve a tristeza e chorou!

Alem disso, apesar de ser infinitamente superior

soberanos deste mundo, obedeceu as autoridades da sua

sempre.

Como Ele mesmo afirmou, todo 0 poder das autoridades vem de Deus.

Os ap6stolos, que nos transmitiram os ensinamentos de Jesus, dizem-nos

claramente que devemos respeitar as autoridades legitimas e obedecer-lhes

fielmente. Assim, S. Pedro afirma: por amor de Deus, obedecei ao Chefe do

Estado".

17) Salazar, 1953, Discursos V, Coimbra editora Limitada, Coimbra,1959, p. 148.

18) Salazar, 1931, Discursos I, p. 116.
19) Salazar, 1930, Discursos I, p. 82.
20) Cerejeira, citado por M6nica(I978): Educ~ e Sociedade no Portugal de Saiazar,Ediloriai Presen,a,Lisboa

p.102.
21) Manual de Religiilo e Moral para a 4' C1asse, 1965, Edil;l!o do Secretariado Nacional da Catequese pp. 34

35. Ver ainda A. Amaral (1965): Livro do Mestre - A Aula de Religiao na 4' Classe, pp. 95-99,
Secretariado Nacionai da Catequese de Lisboa.
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1.4. 0 ESTADO NAO PARTICIPATIVO: A Teoria das Elites e das

Desigualdades Naturais

Segundo Salazar e Marcelo Caetano, nao pode haver participa~ao nas decisoes

do Estado porque os homens nao nascem iguais e e necessario escolher os

melhores para governar 0 pais. Assim, e imprescindlvel seleccionar os dirigentes por

coopta~ao e nao por concursos. Alem disso, as popula~oes nao tern capacidade para se

autodirigirem:

"e ilusiio supor que a sociedade busca ou encontra por si propria as suas

directrizes; (...). Um ou poucos, debruijados sobre 0 ser colectivo, deduzem e

esclarecem 0 que pode encontrar·se vaga e embrionariamente na consciencia

geral, sentem as necessidades ou conveniencia, fixam um objectivo, definem

uma direcijiio, diio 0 impulso ( ...) "22.

Esta passagem poderia fazer-nos conduir sobre uma posslvel teoria do despotismo

iluminado nos discursos de Salazar mas tal teoria fica explfcita numa passagem seguinte do

mesmo discurso:

"nas antigas monarquias, a extensiio e forija do poder real, ligadas a
hereditariedade da funijiio podiam fazer da dinastia 0 fiel depositario do

pensamento politico. A obra da conquista, formaijiio e povoamento do reino, a

empresa das descobertas ( ...) siio exemplos frisantes do que podem representar

dinastias na jidelidade a' um pensamento (...) "23.

A teoria de Salazar nao foi a da constru~ao de uma dinastia mas a da constru~ao de urn

escol que pudesse manter urn govemo como urna tradi~ao dinastica:

"ve·se tambem (...) orgiios colectivos, de escol, poderem substitu{r ou

coexistir com outros na conservaijiio de um pensamento de Estado e na
fidelidade a tradiijiio "24.

Tanto mais que "devido ao desequilibrio do esp{rito humano, a ordem niio e

espontiinea: e preciso que alguem mande em benef{cio de todos e que se

procure para mandar quem possa mandar melhor"25.

o mesmo pensarnento pode encontra-se em Marcelo Caetano em 1967:

"as ideias, no seu estado puro, actuam nos esp{ritos de elite, formam e

conduzem os homens de escol e, atraves destes, influem poderosamente na

vida corrente. Mas a doutrina abstracta niio penetra nas consciencias da grande

22) Salazar (1943): Discursos III, p. 389.

23) Salazar (1943): Discursos III, p. 390.
24) Salazar, idem, p. 390.
25) Idem.
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massa e raramente impregna a inteligencia comum enquanto niio traduzida em
formulas praticas ou solut;oes concretas"26.

Estas ideias legitimavam, segundo Salazar e Caetano a teoria das desigualdades

naturais:

" Nos temos visto que tanto se apregoaram as belezas da igualdade e as

vantagens da democracia, e tanto se desceu, exaltando-as, que se ia operando 0

nivelamento em baixo contra 0 facto das desigualdades naturais, contra a
legitima e necessaria hierarquia dos valores numa sociedade bem ordenada"27.

Igualmente Marcelo Caetano, em 1928, proclamava que nem todos eram eleitos para

serem portadores de inteligencia:

"as ideias, as not;oes, as experiencias vao-se elaborando atraves umas

poucas de gerat;oes ate /lorirem em determinada altura, na pessoa de um dos

membros da linhagem (...) a gestat;iio de uma inteligencia superior e um
trabalho de muitos anos,,28.

A consequencia da teoria das elites e da desigualdade natural e que a

administra~ao publica deveria ser fortemente centralizada e regulamentada para

que, na execu~ao nada se desviasse do espirito das elites i1uminadas.

o discurso da nao participa~iioe explicito ate meados da decada de 60, altura em

que Caetano afrrma a importfuJcia da participayllo mas com contradiyoes importantes:

"0 refort;o do poder e a sua progressiva invasiio de todos os sectores da

vida, generalizaram nos espiritos a consciencia de uma outra necessidade: a de

que 0 maior numero possivel de interessados pudesse participar nas tarefas
governativas.

A intervent;iio dos cidadiios na vida do Estado processa-se assim por duas

maneiras: passiva uma, e a outra activa. A forma passiva consiste numa

exigencia permanente de esclarecimento vindo dos proprios orgiios

governamentais. A forma activa traduz-se na representat;iio nas decisoes

politicas ou nos orgiios dirigentes da administrat;iio "29.

No entanto, s6 no ultimo sub-penodo do Estado Novo 0 discurso da participayao foi

mitigadamente assumido e de uma forma paternalista, do Estado que desce aos cidadiios para os

ouvir mas sem lhes dar os meios para que promovam urna efectiva participayao no seu nlvel

mais inferior - a participayao consultiva. Com efeito, quando, em 1969 e estabelecida a

"Orgiinica Administrativa do Planeamento Regional e sao criadas Comissoes Consultivas

26) Marcelo Caetano, 1968: Ensaios PODCO Politicos, Editorial Verbo, LisOOa. p. 91.

27) Salazar (1930): Discursos I, p. 91.

28) Caetano (1928), in Jomal "A Voz", de 24/1(18, citado por M6nica, op. cit.. p. 137.

29) Caetano, (1968): Ensaios PODCO Politicos, pp. II1-1l2.
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Regionais que viriam a dar origem as actuais ComissOes de Coordena9ao Regional, estabelece

se que essas Comissoes se destinarao "a consulta dos interesses locais"30.

o mesmo tipo de participa9ao se observa no reordenamento da administr~ao central do

Minist6rio da Educ~ao, em 1971, pois

"(...) as reformas so saem das paginas do Diario do Governo para as do

livro da vida se em torno delas se criar um clima de adesiio e esse niio depende

apenas dos propositos expressos ou das oriental;oes definidas, mas tambem de

uma informai;iio clara e continua do publico, da participai;iio activa dos

interessados e do dinamismo esfori;ado dos responsaveis"31.

2. PERioDOS NA EVOLU<;AO DO ESTADO NOVO

Alguns estudos sobre a evolu9ao do Estado Novo, abordando-o em diferentes

perspectivas, a par da analise da legisla9ao regulamentadora dos aparelhos ideol6gicos e

administrativos do rnesmo Estado, permitiram-nos fazer urna caracteriz~ao periodol6gica

assente em dois crit6rios fundamentais: crit6rio da organiza9ao politico-administrativa e criterio

das rela90es entre 0 Estado e a sociedade civil.

Urn estudo global do Estado Novo, incidindo especificamente na sua organiza9ao

polftico-administrativa e suas decorrencias educacionais e 0 de Forrnosinho (1987)32. Urn

estudo menos global e enfatizando as rela90es entre 0 Estado e a sociedade civil e 0 de Stoer

(1986)33.

Formosinho divide a evolu9ao polftico-administrativa do Estado Novo em cinco periodos:

1926-33 a que chama "de transif;ao"; 1933-45, "de mobilizaf;ao"; 1945-58, "de

estabilizaf;ao"; 1958-68, "de estagnaf;ao e declinio" e 1968-74 a que chama "de

renovaf;ao na continuidade".

Stoer divide-o em dois grandes periodos, considerando as rela90es entre 0 Estado e a

sociedade civil. Segundo 0 autor, desenvolveram-se dois periodos fundamentais: 1926-45 a

que chama "modernizaf;ao conservadora" no que e apoiado por M6nica (1978)34 e A.

Marques (1988)35; e 1946-74 a que chama "de expansao econ6mica, repressao e

30)
31)

32)
33)

34

35)

D.L. 48905, de 11/3/1969.

D.L. 408/71 de 2719, ponto 12 do Preiimbulo.

Formosinho, Jolio (1987): Educating for Passivity ... pp. 39-49.

Stoer, Stephen (1986): Educa.,ao e Mudan~a Social em Portugal-(1970 - 1980) - Uma Decada de Transi~o
Edi~oes Afronlamenlo, Porto,pp. 39-70.
Maria Filomena M6nica (1978): Educ~lio e sociedade no Portugal de Salazar, cit, p. 105
Marques, Alfredo (1988): Politica Econ6mica e desenvolvimento em Portugal -1926-1959,Livros
Horizonte, Lisboa,pp. 21-26
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igualdade de oportunidades", mas trata-se de urn perfodo demasiado grande que contern

vanas nuances que convem sublinhar, obrigando assim asua sub-divisa036.

Interessando-nos seguir os dois criterios antes referidos e confronta-Ios com urn terceiro

que e 0 da Administra~ao Educacional, concluimos pelo seguimento da periodologia de

Formosinho por ter em conta quer as grandes mudan~as polfticas quer as grandes mudan~as nas

rela~oes entre 0 Estado e a sociedade civil. Constituimos ainda uma periodologia da Educa~ao

primaria confrontando-a com a periodologia polftico-administrativa.

o nosso estudo considera dois grandes periodos politico-administrativos

considerando a natureza dos regimes polfticos existentes entre 1926 e 1974 e entre 1974 e

1986. Os dois grandes perfodos estabelecidos diferenciam-se de imediato nao s6 porque,

politicamente, correspondem a sistemas teoricamente antag6nicos, mas tambem porque no que

diz respeito a participa~ao dos professores na organiza~ao da escola, ela e considerada

impossivel no primeiro perfodo e toleravel no segundo.

Aos perfodos no interior de cada perfodo chamamos sub-penodos, considerando ainda

etapas no interior de cada subperfodo.

Assim, dividimos 0 Estado Novo em cinco subperiodos pOlitico-administrativos

(1926-1933; 1933-1945; 1946-1961; 1961-1968; 1969-1974) e em quatro subperiodos

de administra~aoeducacional primaria (1926-35; 1936-1951; 1952-1967; 1968-1974).

No campo educacional, ainda levantamos a hip6tese de considerar 0 espa~o temporal
correspondente a"Reforma de Veiga Simao" como incluivel no perfodo 1974_1986, ficando

entiio 0 perfodo 1970-1986, devido arnobiliza~ao educacional e social que ela gerou. Com

efeito, as condi~Oes inerentes a democratiza~ao do ensino e a ideologia da modemiza~ao

implfcitas e explfcitas na Reforrna Veiga Simao, sobretudo a defesa da igualdade de

oportunidades e as mudan~as operacionais na igualiza~ao entre escolas, professores e a1unos,

fazem do espa~o temporal 1970-1974 urn espa~o de mobiliza~ao educacional preparat6rio de

mudan~as mais profundas.

Que faltou entao aReforma Veiga Simao para nao poderrnos constituir com ela urn

perfodo entre 1970 e 1986? Dois elementos fundamentais num processo de democratiza~ao:

primeiro, a cria~iio de condi~oes efectivas de prom~o da igualdade econ6mica e social perante

a Escola e expressas em auxilios econ6micos compensat6rios aos alunos; 0 segundo, a gestiio

democratica da Escola37. Sem condi~oes reais para operar a rnudan~a da Escola por dentro,

sem 0 envolvimento dos professores na defini~iio das condi~Oes dessa mudan~a, a "reforrna

Veiga Simiio fracassou porque, como sugere Williamson (1979):

36)

37)

Ver, a este respeito Formosinho (op. cit, pp. 39-49.);, Rosas (1986); 0 Estado novo nos Anos Trinta
(1928-1938), Edit. 1mprensa Universitaria, Editorial estampa, Lisboa e A. Marques (1988): op. cit..
Ver a este respeito Stoer(1986): Educa~no e Mudan~a Social em Portugal, Edi~oes a Afrontamento,
Porto, p.l77).
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"a forma, 0 conteUdo e a distribuit;;iio da educar;;iio reflectem a distribuir;;iio do poder na

sociedode"38.

Alem disso, como escreve Stoer (1986)

"(...) a Reforma Veiga Simiio actuou como /egitimadora de uma tentativa de

reestruturar;;iio daforma do Estado que tinha entrado em crise aguda nos anosjinais do decado

de 60. Tinha porjim a legitimar;;iio desse processo de reestruturar;;iio"39

apesar de se ter tornado "sob alguns aspectos, 0 ponto crucial da vida s6cio-polftica"40.

Considerando estas lacunas na reorganiza\;iio da administra\;iio educacional na Reforrna

Veiga Simiio e considerando que, politico-adrninistrativamente, a participa\;iio dos professores

na organiza\;iio da escola era irnpossfve1, anulamos a hip6tese forrnulada.

2.1. PRIMEIRO SUB-PERIODO (1926.1933): TRANSIC;AO POLITICA E

CONSTITUI<;AO IDEOLOGICO-ADMINISTRATIVA DO ESTADO

NOVO.

Verifica-se que 0 perfodo de forrna\;iio que na evolu\;iio polftica vai de 1926 a 1933 e na

evolu\;iio educacional vai de 1926 a 1935, contern duas etapas: urna, de transi\;iio polftica entre

1926 e Abril de 1928 (entrada de Salazar para 0 Ministerio das Finan\;as e elei\;iio de Carmona

para a Presidencia da Republica) e outra de forrna\;iio ideo16gico-administrativa, entre 1928 e

1933 are aaprova\;iio da constitui\;iio (19 de MaTli0 de 1933).

A primeira etapa (1926/28) e caracterizada pela instabilidade polftica com ascen\;iio e

queda de vanos governos, e com alguma tolerancia pelas institui\;oes republicanas, mas

emergindo a ditadura militar de Sinel de Cordes e de Carmona, sobretudo a partir do Golpe que

"vitimou Gomes da Costa"41. Avanyos e recuos no combate ao sindicalismo e ao

associativisrno polftico fazern desta etapa uma etapa de cohabita\;iio entre republicanos,

jacobinos, monarquicos e integralistas lusitanos, com estes ultimos a prepararem claramente a

sua ascen\;iio.

A segunda etapa, entre 1928 e 1933, representa a constru\;ao ideo16gico-adrninistrativa

do Estado Novo. "Legitimada" a ditadura militar de Carmona pelas elei\;oes de Abril de 1928,

quatro homens viio dar ao futuro Estado Novo 0 seu verdadeiro rosto: Salazar, como

verdadeiro lider polftico e ideo16gico constitufndo com os seus discursos "a alma ideo16gica" do

"Estado Forte, Patri6tico e Imperial"; Carmona, como legitimante do exercfcio do poder;

Marcelo Caetano, como doutrinador jurfdico, e Cerejeira, como pastor religioso. No entanto, a

figura de Salazar e determinante e 0 seu I volume de "Discursos" (1928-1934) transforrnou-se

38) Bill Williamson (1979):Education, Social Strulure and Dvellopmenl, London e Basingslocke,
Macmillan, citado por Sloer, op. cit.. p. 254

39) Sloer, op cit., p. 116.
40) Miller Guerra, (1971): Dilirio das SessOes, Assembleia Nacional, Lisboa., cit. por Sloer, op. cil" p. 73
41) Tal "Golpe", chefiado por Sinel de Cordes, deu-se a 9 de Ju1ho de 1926 (Ver Oliveira Marques (1981:

Hisl6ria de Portugal Vol. lll, Palas edilora, Lisboa,p. 363.
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em bfulia polftica e administrativa. Ea etapa da reorganiza~o das fman~as, do controle polftico

e administrativo dos 6rgaos e dos funciomlrios do Estado e dos agentes da sociedade civil, onde

avultam a cria~ao do Tribunal de Contas42; a possibilidade de demissao de funciomlrios, sem

julgamento43; a ilegaliza~ao dos sindicatos e associa~Oes com canicter polftico44; a interdi~iio

de publica~Oes comentando os actos de superiores hienirquicos45; a dernissao de funcionanos

que fa~am oposi~ao ao regime46; e a cria~ao da P.D.P.S., mais tarde P.I.D.E.47.

Nas rela~oes entre 0 Estado e a sociedade civil, estas duas etapas coincidem, podendo

alargar-se a etapa de transi~iio ate 1929, dado que 0 primeiro ano de mandato de Salazar e de

prepar~iio das medidas posteriores.

Na Administra!>io Educacional Primaria, 0 primeiro sub-perfodo vai de 1926 a

1935 com duas etapas: 1926-1929 como etapa de transi~ao e 1930-1936 como etapa de

constitui~ao do "ethos" da adrninistra~ao educacional primaria. Utilizando 0 conceito usado por

Formosinho (1987,p. 388), sobre 0 Estado Administrativo em Educa~iio, diremos que,

entre 1928 e 1935, se realiza 0 Estado Administrativo na Administra\;io da

Educa\;io Primaria.Com efeito, analisamos, para este subperfodo, 366 documentos

legislativos entre Decretos-Leis, Decretos e Portarias, emergindo da sua classifica~iio, 60

categorias de tipo ideal, com 0 numero de documentos legais que se segue para

as catorze mais relevantes, e que apresentamos no Quadro n" 3.

42) Dec. 18962. de 15/2/1932.

43) Decs. 16116, de 9/11/1928 e 19594 de 15/4/1931.
44) DEc. 17983, de 20/2/30...

45) Dec. 20889, de 15/2/1932.

46) Dec. 21943, de 5/12/1932.

47) A P,D.P.S. foi criada em 23/1/1933 (Dec. 22151) e a P.I.D.E. em 29/8/1933 (Dec. 22993).
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QUADRO N" 3 : Principais Categorias Administrativas no Sub-periodo

1926·1935

Categorias N" Documenlos
Legais

Aparelhos administrativos e ideol6gi- 20co< do E.'IOOn

Limi~iiolneg~lio do Associativismo 18

Concursos, Provimenlos eQuadros 37

Controle ldeol6gico ePolitico 37

Eosino Particular 11

Processo de Escolarizal;iio 14

Estatistica e Infonn~ 7

Estrutura da Adminis~iio 31

lospeqoiio, Coorden~ eContro1e 14

Fonn~ de Professores 28

Org~iiodo Eosino 26

Processos Disciplinares 13

Programas 19

Vencimenlos 13

OUTRAS 78

TOTAL 366

2.2. II SUB-PERioDO (1933·1945): MOBILIZAl;AO EM TORNO DOS

IDEAlS DO ESTADO NOVO

o segundosub-periodo politico e das rela~Oes entre 0 Estado e a sociedade civil vai de

1933 a 1945 e corresponde, no campo educacional a duas etapas: 1936-1940, como etapa de

mobiliza«iio ideo16gico-educacional nos valores da tradi~iio crista e 1941-1951, como etapa de

estabiliza«iio educacional, implementando-se a politica educativa definida na etapa anterior.. Do
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ponto de vista polftico-administrativo, Formosinho chama a este sub-perfodo "de

mobiliza!;8o" 48.

De facto, este sub-perfodo que comeya com 0 plebiscito ao projecto de Constituiyiio

(19/3/1933) e termina com 0 fim da II Guerra Mundial e com as eleiyoes para a Assembleia

Nacional, em Novembro de 1945, e caracterizado pela construyiio jnridico-normativa do Estado

Novo e pela relativa fascizayiio do regime (com influencias sobretudo de Mussolini, entre 1936

e 1940) e ainda pela luta titiinica contra 0 comunismo, por urn lado, e 0 republicanismo e 0

parlamentarismo por outro.

No que respeita a contTU/;iio juridico-normativa do Estado, avultam, para hi da

Constituiyiio de 1933, 0 Estatuto do Trabalho Nacional49; a organizayiio dos Gremios e

Organismos CorporativosSO; a organizayiio dos Sindicatos NacionaisS1 ; a organizayiio das

Casas do PovoS2; 0 Instituto Nacional do TrabalhoS3 ; 0 Secretariado da Propaganda

NacionalS4; a Carta Orgiinica do Imperio Colonial PortuguesSS; a organizayiio da Camara

CorporativaS6; a criayiio da Federayiio Nacional para a Alegria no TrabalhoS7; 0 C6digo

AdministrativoS8; a Lei do Casamento pela qual Estado e Igreja reconhecem 0 casamento por

esta como valida para ambos mas niio a inversaS9 ; e ainda a Concordata entre Portugal e a

Santa Se60 pela qual se constr6i a "uniiio moral" entre a Igreja e 0 Estado.

No que respeita as rela!;Oes entre 0 Estado e a sociedade civil, legisla-se, a titulo

definitivo, que os funcionirios que fayam oposiyiio ao regime, seriio dernitidos61 ; proibem-se

as Associayoes Secretas (Mayonaria e Comunismo)62; obrigam-se os funciommos p6blicos a

assinar uma declarayiio anti-comunista63 e condiciona-se 0 casamento das professoras do

Ensino Primano64.

Ideologicamente, a decada de 30 e a da contruyiio do Eslado Novo em todas as suas

dimensoes, mas os 6ltimos quatro anos desta decada siio de particular mobilizayiio ideol6gica

48) Fonnosinho, op. cit., p. 41.
49) Dec. 23048 de 2319/1933.
SO) Dec. 23049 de 2319/1933.
51) Dec. 23050 de 2319/1933.
52) Dec. 23051 de 2319/1933, e 28859 de 18n/38.
53) Dec. 23053 de 2319/1933.
54) Dec. 23054 de 2319/1933.
55) Dec. 23228 de 15/11/1933.
56) Dec. 24683 de 27/11/1934.
57) Dec. 25495 de 1319/1935.
58) Dec. 27424 de 31/12/1936 e Dec. 31095 de 31/12/1940.
59) Dec. 30615 de 25nt1940.
60) Lei 1984 de 30/5/1940.
61) Dec. 25317 de 13/5/1935.
62) Lei 1901 de 21/5/1935.
63) Dec. 27003 de 1419/1936.
64) D.L. 27279, de 24/11/1936.
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contra 0 comunismo e pela defesa da patria quer perante a ameal<a das forl<as republicanas sob a

influencia da Guerra Civil de Espanha, quer perante a arneal<a das Forl<as Nazis e outras as

"possessoes" ultramarinas e ate a propria metropole, pese embora a neutralidade de Portugal

durante a primeira parte da II Guerra Mundial.

Estes enfrentamentos extemos e internos conduzem a crial<iio de organizal<oes

mobilizadoras como a Legiiio Portuguesa65 e a incutir nas crian~as em idade escolar 0

espfrito militar, a hierarquia, a disciplina e a obediencia de que a Organiza~ao

Nacional da Mocidade Portuguesa era 0 principal agente66. Em consequencia, os

programas e 0 curriculo do Ensino Primano siio reduzidos ao "Ier, escrever e contar"67 e os

temas estudados a exaltal<iio das belezas do campo, da terra portuguesa de herois e de santos,

das glorias do Estado Novo e da solidariedade medinica no seio das farru1ias e comunidades68.

Mas, do ponto de vista socio-economico, a decada de 30 e a da concentral<iio do poder

econornico numa burguesia agrana e industrial que construiu uma alian,<a de dorninal<iio social

com 0 Estado sobre os camponeses e trabalhadores industriais e outros69, alianl<a que so seria

ame~ada no ultimo sub-periodo do regime por urn capitalismo em expansiio70.

No entanto, Monica afmna que durante esses anos (1930-1945)

"(...) Salazar criou as condit;oes do desenvolvimento futuro. Enquanto 0

crescimento industrial continuava muito lento, 0 Estado Novo abria

activamente estradas, portos e barragens"71.

De facto, uma analise dos or~amentos do Estado deste sub-perfodo colocam 0

Ministerio das Obras P6blicas em 12 lugar no conjunto das despesas, 0 do Interior em 22 lugar,

o do Exercito em 32 e 0 da Educal<iio em 42 e/ou 52 72.

Como dissemos no inicio deste ponto, 0 II subperiodo educacional decorre entre

1936 e 1951 e caracteriza-se pela mobiliza,<iio administrativa e educacional para a endoutrina,<iio

religiosa, rnilitarista e ruralista e para 0 controle adrninistrativo e ideologico dos professores.

Este subperiodo divide-se em duas etapas.

I" Etapa (1936·1940): reorganizal<iio do controle ideologico e adrninistrativo sobre a

sociedade civil e sobre os professores, com algumas caracteristicas bern marcantes:

65) D.L. 27058, de 30/9/1936.

66) A a.N.N.p. masculina foi criada pelo Dec. 27301 de 4/12/1936 e a O.N.N.P. feminina foi criada pelo
Dec. 28262 de 8/12/1937.

67) Dec. 27603 de 29/3/1937.
68)_ A forma da solidariedade medlnica, no seio da familia, foi particularmente estudada por Fatima

Bivar (1975): Ensino primario e Ideologia, Seara nova, Lisboa, pp. 31-48, numa analise a partir de
alguns Manuais escolares do ensino primano

69) Ver a este respeito M6nica (1978), op. cit., pp. 81 ellS; A. Marques (1988), pp. 23-26.

70) A este respeito, ver os trabalhos de Boaventura Sousa Santos"A Crise e a Reconstitui~llo do Estado em
Portugal" (1974-1984), in "Revista Critica de Ciencias Sociais", n' 14, Novembro de 1984 e (1990):"0
Estado e a Sociedade em Portugal" (1974-1984), Edi~oes Afrontamento, Porto

71) M6nica, op. cit., p. 105.

72) 0 aGE para a educa~ao, neste subperiodo, nunca representou mais de 8,59% do OGE global (1932),
apresentando a percentagem minima, em 1938, com 6,6%...
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a) mobiliza~ao das estruturas ideol6gicas, administrativas e paraeducativas do Estado para

a constru~ao do Estado Religioso, Patri6tico e Patriarcal;

b) a apoteose da Escola como aparelho de doutrina~ao;

c) refor~o da concep~ao hierarquica e misericordiosa da Administra~aoEducacional

PriJruiria

Segunda Etapa (1941-1951): Implementa~ao da Administra~ao Educacional do Estado

Novo

Esta etapa, que come~ou com uma nova aragem, pelo ministro Mario de Figueiredo,

terminou deixando 0 Ensino Primlirio com 0 estatuto de "menoridade" que, parece-nos, jamais

deixou de ter na Administra~aoEducacional Portuguesa. 0 ultimo Ministro desta etapa e que

operou a transi~ao com 0 subperfodo seguinte, Pires de Lima, fez a Reforrna dos Ensinos

Liceal e tecnico, respectivamente, em 1947 e 1948, mas s6 pensou no Ensino Primlirio em

finais 1952. Ia sopravam enta~ ventos de mudan~a, oriundos da pressao do mundo ocidental

sobre 0 nosso pais, que fizeram com que a decada de 50 fosse de acelera~ao na expansao do

ensino prirnlirio, como condi~ao para 0 desenvolvimento econ6mico.

2.3. IIISUBPERioDO (1946- 1961): ESTABILIZA<;AO pOLiTIco·

ADMINISTRATIVA E MODERNIZA<;AO EDUCACIONAL

o terceiro sub-perfodo politico-administrativo e das rela~6es entre 0 Estado e a sociedade

civil decorre entre 1946 e 1960/61, enquanto que 0 terceiro periodo educacional

primario decorre entre 1952 e 1967.

o sub-perfodo politico-administrativo tern 0 seu inicio na nova ordem econ6mica e

politica saida da II Grande Guen'a, cujo fim e respectivas manifesta~oes pr6-ocidentais em

Portugal, levaram Salazar a dissolver a Assembleia Nacional em Setembro de 1945 e a

convocar elei~Oes antecipadas para Novembro desse mesmo ano. 0 fun do sub-perfodo poderia

ser 1959, ano em que, ap6s a crise das elei~oes de 1958, com Humberto Delgado e a sociedade

civil a porem em causa 0 regime, a elei~ao do Presidente da Republica passou a ser indirecta

sendo, para 0 efeito, alterada a Constitui~ao da Republica pela Lei 2100. No entanto,

escolhemos para fim deste sub-periodo consequencias eventuais deste fechamento do regime: 0

assalto ao paquete de St' Maria e 0 inicio da Guerra Colonial, em 1961.

Politicamente, 0 terceiro sub-periodo caracteriza-se por uma ocidentaliza~ao mitigada

atraves da entrada de Portugal na NATO (10/12/1948) e na ONU (8/12/1948), da assinatura da

Declara~aoUniversal dos Direitos do Homem (10/1/1948), e da continua~aoda realiza~aode
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eleilioes controladas, de qualro em quatro anos para a Assembleia Nacional, e de sete em sete

para a Presidencia da Republica73.

Tratava-se de simulacro de eleilioes, com uma oposiliao sem meios e com cademos

eleitorais nao actualizados e controlados pelo regime74. Mesmo assim, as eleiliOes de 1958

terno sido particularrnente drarruilicas para 0 regime, 0 que leve consequencias nos processos de

eleiliao do PR passando apenas a participar nela os Deputados da Assembleia Nacional, os

Membros daCamara Corporativa e os Representantes dos Corpos Administrativos. Com esta

aparencia de eleilioes, 0 regime "Iegitimava-se" perante 0 mundo ocidental, tanto mais que

convinha a este, no ambito da Guerra Fria, a posiliao geo-estraregica de Portugal.

Por isso, as relaliOes entre 0 Estado e a sociedade civil foram particularrnente tensas neste

sub-periodo, com muitos democratas a recolherem iI. prisao ap6s os actos eleitorais uma vez que

se expunham politicamente durante as campanhas eleitorais75.

No aspecto econ6mico-social, este sub-perfodo foi de abandono das teses da

"modernizar.;iio conservadora" e de ad0Pliao das teses do "capitalismo monopolista
de Estado"76. 0 Estado, neste sub-perfodo, intenta urn processo de desenvolvimento

industrial controlado, sobretudo ate meados da decada de 60, processo esse que teve infcio

na crialiao, em 194777, do Fundo de Fomento Industrial e do Fundo de Abastecimento, este,

s6 extinto em 198678. Tal processo de desenvolvimento controlado e estatallevou Marcelo

Caetano a charnar-Ihe "socialismo sem doutrina"79 e teria expressao nos Pianos de Fomento,

com infcio em 195380. Levaria Portugal a ser conduzido, are meados da d€cada de sessenta,

como se se tratasse de uma economia planificada e pouco concorrencial. Expressao deste

monopolismo de Estado e a sua consequente obrigaliao em zelar pelo bem-estar das populalioes

e a crialiao, em 1956,81 da Junta de ACliao Social. Alem desta intenliao, tinha-se em mente

incrementar 0 controle do Estado sobre a sociedade civil, atraves da organizaliao corporativa,

refof\(ada pela aprovaliao do estatuto e funlioes das corpora\(Oes82 .

A ideologia desenvolvimentista teria tambern expressao em Administra~ao

Educacional Primliria, sobretudo a partir de 1952, com 0 "Plano de Educaliao Popular" para a

73) Pra a Presidencia da Republica houve elei~oes em 1951 porque 0 PR eleito em 1949 (General Carmona)
faleceu em 1951, sendo eleito outro candidato do regime mas menos salazarista (General Craveiro Lopes)
que, em consequencia disso, seria afastado em 1958.

74) Ver a este respeito Oliveira Marques (1981): Hist6ria de Portugal, III Vol., pp. 383-400.
75) Ver O. Marques (1981), op. cit.,pp. 389-392
76) Ver A. Marques, op. cit. p. 23.
77) D.L. 36501, de 9/9/1947.
78) D.L. 95/86 de 13/5.
79) Ver Formosinho. op. cit., p. 275
80) Foram elaborados quatro pIanos de fomento mas s6 foram implementados Ires porque 0 quarto (1974-79)

"morreu" em 25 de Abril de 1974. Os outros Ires decorreram entre 1953-58; 59-64: e 1965-67). Para uma
analise das suas incidencias, no ensino Primano, ver Salvado Sampaio (1977): 0 Ensino primano (1911
1%9) - Contributo Monografico, Vol Ill, Instituto Gulbenkian de ciencia, Lisboa, 1977, pp. 67-74

81) Lei 2085,de 17/08/56.
82) Lei 2086, de 22/8/56.
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alfabetiza<;iio de adultos e com 0 incremento da escolariza<;iio das crian<;as em idade escolar,

com maior expressiio nos aumentos de frequencia da quarta classe e com estrategias

congruentes de assistencia escolar.

Tal ideologia e representada por dois Ministros (Pires de Lima e Leite Pint083) e por dois

Subsecretarios de Estado da Educa<;iio (Henrique Veiga de Macedo e Baltazar Rebelo de

Sousa84).

Em termos de Projecto Educativo, esta ideologia teria a sua expressiio no aumento

da escolaridade obrigat6ria para 4 anos e frequencia obrigat6ria ate aos treze 85 e ainda com a

aprova<;iio e implementa<;iio de novos programas do Ensino primario, considerando a

escolaridade de quatro anos como urn cicio unico por "desajustamento social e

pedag6gico dos anteriores" 86

o III subperiodo educacional (1952-1967) dividimo-Io em duas etapas:

-- (1952-1960), caracterizada pela defesa da necessidade da educa<;iio para todos,

como factor de desenvolvimento econ6mico e de progresso do pais, ate 1955; e como factor de

desenvolvimento econ6mico. progresso do pais e autonomiza<;iio dos cidadiios. entre 1955 e

1961.

_. (1961-1968): renova<;iio pedag6gica e valoriza<;iio da educa<;iio com reapelo para os

valores tradicionais do Estado Novo

A decada de 60 vai caracterizar-se pela contradi<;ao entre a defesa dos

"valores perenes da civiliza<;ao crista e da gloriosa tradi<;iio portuguesa", por

urn lado, e os apelos ao progresso da pedagogia, a valoriza<;ao dos metodos

activos e a defesa da necessidade de respeitar os ritmos de aprendizagem da

crian<;a. Estacontradi<;iio dominou toda a decada e teve como consequencia que as reformas

introduzidas ou foram implementadas com caracter provis6rio e em pequena escala (caso do

lan<;amento do Curso unificado da Telescola, a partir de 1965/66), ou foram elaboradas no

papel (caso da cria<;iio do Cicio Complementar do Ensino Primano, em 1964, para ter infcio em

1967/68), ou ainda foram congeminadas para imobilizar a sociedade portuguesa dentro dos

tra<;os estruturais que a caracterizavam nas decadas antes referidas.

Tres factos nos levaram a niio prolongarmos 0 terceiro subperfodo educacional ate finais

de 1969, apesar da continua<;iio do trabalho de Galviio Teles por Saraiva. Foram eles: primeiro.

a chegada de Marcelo Caetano ao poder, em 27/9/68, empreendendo 0 que ficou conhecido

como a "primavera Marcelista"; 0 segundo e 0 terceiro prende-se com mudan<;as

importantes na administra<;iio dos professores, que nos parecem marcar uma ruptura com os

subperfodos anteriores. 0 segundo relaciona-se com a subida dos professores de duas letras na

83) Pires de Lima foi Ministro da Educa,ao entre 4/2/47 e 7m55 e Leite Pinto entre 7m55 e 4/5/61.
84) Veiga de Macedo foi Subsecretario de Estado da Educa,ao entre 27/6/49 e 7m55 e Rebello de Sousa entre

21m55 e 4/5/61.
85) D.L. 42994, de 28/5/60.
86) Idem
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hierarquia de vencimentos, em 26/12/68, passando os professores efectivos com tres

diuturnidade a letra N, com duas a 0, com uma a P, sem diuturnidade a Q, e os agregados a
R87. 0 terceiro tern a ver com novas formas de vincula"iio juridica a funl;iio

publica, que rompe com as de 193688 nomeadamente com a declara"iio

anticomunista, e institui uma nova f6rmula de juramento no acto de posse:

"luro ser fiel aminha Patria, cooperar na realiza~iio £los fins superiores do Esta£lo,

defender os princfpios fun£lomentais da ordem social e polftica estabelecida na Constitui~iio,

respeitar as Leis e dedicar ao servi~o todo 0 meu zelo, inteligencia e aptidiio"89..

Perante esta declara"iio dir-se-a que a racionaIidade burocratica substituiu

o fervor ideol6gico.

Aquilo que melhor define pois a presente etapa e 0 que a constitui como componente do

subperiodo 52-68: a realiza~ao da escolaridade de 4 anos, atraves da implementa~ao das

medidas preconizadas no final da primeira etapa do subperiodo, por Leite Pinto: novos

prograrnas e manuais escolares para 0 ensino primlirio de 4 anos, considerado como urn s6

cicio; reorganiza~ao do curriculo das escolas do Magisterio Primario; abertura das mesmas

escolas as regentes com habilita~oes legais; e incremento da constru~iio de escolas do ensino

primario, atraves da implementa~iiode urn novo plano de constru~Oes escolares, resultante do

relat6rio de urn grupo de trabalho, nomeado por Leite Pinto, em 1956, e transformado em Lei,

em 196190, pela qual 0 Plano de Constru~oes Escolares passava a chamar-se simplesrnente

"Plano", em vez do "Plano dos Centenanos", de Salazar.

A guisa de conclusiio e como balan"o deste III subperiodob educacional,

parece-nos importante referir alguns numeros reveladores da evolu"iio da

educa"iio primaria.

o numero de alunos que frequentavarn a Escola Primaria subiu de 612 000 em 1950,

para 887 000 em 1960, e 961546 em 1968.

A taxa de escolariza"iio, em crian~as em idade escolar elementar era, em 1950, de

79,6%; em 1960, era de 92,1 % e, em 1968, de 95%.

o numero de professores do ensino primario, que era de 11500 em 1950, passou

para 17 900 em 1960, e para 21760 em 1970. 0 mimero de regentes, sendo de 3 300 em 1950,

aumentou para 6400 em 1960, e diminuiu para 3 400 em 1970.

o numero de escolas subiu de 15724 em 1950, para 17018 em 1960, e para 18086

em 1970.

Urn indicador importante da evolu~iio registada nestas duas decadas, e 0 da evolul;iio da

frequencia de alunos na 4" cIasse, que subiu de 58 000, em 40/41, para 88000 em

1951/52, para a conclufrem 132 920 em 60/61 e 138447, em 67/68.

87) Ver D.L. 48797, de 26/12/68
88) Ver D.L. 27003, de 14/9/36
89) Ver D.L. 49397, de 24/11/69
90) Lei 2107, de 5/4/61
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o mlmero de caixas escolares subiu de 10428 em 51/52 para 13107 em 1960 e 13350

em 1963.

o mlmero de cantinas escolares subiu de 523 em 51/52 para 1472 em 1960 e 1642 em

1963.

Ainda em termos de assistencia escolar, registe-se urn retrocesso: Pel0 DJL. nO 45682,

de 25/4/64, s6 os alunos com informa«iio dos professores de que tinham capacidade para

prosseguir estudos para alem da quarta classe, e com born comportamento moral, poderiam

beneficiar da gratuidade dos transportes escolares.

A verdade e que muitos progressos da d6cada de 50 niio tiveram seguirnento na de 60.

2.4. IV SUBPERIODO (1961.1968): DECADENCIA POLITICA E

RENOVA«;AO EDUCACIONAL PRIMARIA A PAR DO APELO AOS

VALORES TRADICIONAIS DO ESTADO NOVO

o quarto subperfodo decorre ate ao afastamento de Salazar (27/9/68) e coincide com a

segunda etapa do III subperfodo da Administra«iio Educacional Primana, etapa que se inicia

com 0 afastamento de Leite Pinto e terrnina com dois eventos: a aprova«iio de novos programas

para 0 ensino primano elementer e complementar91 e com 0 afastamento de Galviio Teles, 0

Ministro da Educa«iio de quase toda a etapa92.

Ponticamente, e urn subperiodo de grande tensiio entre 0 Estado e a

Sociedade Civil, reclamando esta maiores aberturas polfticas e respondendo aquele com

rnaior repressiio. Necessitando do retorno a uma consciencia nacional coesa e disciplinada e a
vivencia de urn fervor patri6tico que agrupasse "as for«as da na«iio" contra a guerra Colonial, 0

Estado Novo optou por "suprimir" os diletantes e "massacrar" os divergentes, impondo a

unidade nacional pela for«a, regressando aos paradigmas ideol6gicos da d6cada de 30. Tal

revelou-se uma estrategia em viio pois, por urn lado, 0 desenvolvirnento econ6mico da decada

de 50 motivou os pr6prios camponeses para a procura de uma melhoria da sua condi«iio social,

nas cidades ou na emigra«iio, com urn exodo em massa das regioes do interior, particularmente

para a Europa, durante a decada de sessenta.

Por outro lado, nesta estrategia de repressiio, 0 Estado ja niio tinha 0 apoio

generalizado da Igreja, organiza"iio onde muitos padres furaram a "Uniiio

Moral", manifestando, de muitas formas, oposi«iio ao regime. Por outro lado ainda, a

91) Os programas do ensino primario complementar Coram aprovados em 1967 (port. 22966, de 17/10/67),
enquanto que os do Cicio Elementar Coram aprovados em 1968 (port. 23485, de 16n/68). Fundonou
assim, 0 principio da pedagogia regressiva ,segundo 0 conceito usado por Pires (1987 e 1989).

92) Galvao Teles foi aCastado em 19/8/68, por Salazar. Ver R6mulo de Carvalho (1986): Hist6ria do Ensino
em Portugal, Funda,ao Calousle Gulbenkian, Lisboa, p. 804
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Televisiio, que iniciou as suas emissoes em 1957, mostrava-se urn poderosos agente de

socializa~iio nos valores do mundo ocidental e era cada vez mais diffcil ao regime impor-se 11

sociedade civil. Acrescendo a estes dois factores, 0 capital estrangeiro, 0 incremento do turismo

e a experiencia dos emigrantes fomeciam modelos politicos contra 0 Estado Novo, pelo que a

decadencia deste parecia inevimvel.

No plano educacional, a que ja nos referimos na sec~iio anterior, correspondendo

este subperfodo 11 2' etapa (1961-1968) do 32 subperfodo educacional (1952-1968), os

sucessivos apelos a uma escolariza~ao em massa - que nao de massas - no

ensino primario, a defesa dos novos programas, apelando aos metodos activos,

eram ideias em contradi~ao com a defesa da "Iuminosa tradif;ao crista" e dos

"valores perenes da Nal;ao Portuguesa"93 tao propalados pelo Ministro Galvao

Teles.

2.5. V SUB-PERIODO POLITlCO-ADMINISTRATlVO: (1968-1974) -

RENOVAf,;AO NA CONTINUIDADE E MOBILIZAf,;AO

EDUCACIONAL EM REDOR DA REFORMA VEIGA SIMAO

052 sub-periodo decorre entre 27/9/1968, data em que e empossado Marcelo Caetano, e

o 25 de Abril de 1974. A expressiio "Renoval;ao na Continuidade", significaria apenas

uma opera~iio de cosmetica por parte do regime no sentido da coopta~iioda sociedade civil de

que "as conversas em famI1ia" de Marcelo Caetano, na TV, e em so1il6quio, para os

portugueses, foram uma das principais estrategias. Uma outra foi a de uma mitigada abertura

polftica entre 1969 e 1971 que ficou conhecida como "Primavera Marcelista" e que teve

expressiio na revisiio da lei eleitoral94, 0 que permitiu a elei~ao de deputados liberais que viriam

a desempenhar papel de relevo antes e depois do 25 de Abril de 197495. Mas esta "Primavera"

teria ainda expressiio em outros factos dos quais os mais importantes nos parecem ter sido

- 0 decrescimento da censura (expresso na nova lei de irnprensa - Lei 5nI de 5/ll);

-a possibilidade de regresso 11 patria do exilado Bispo do Porto;

-a passagem da frequencia das actividades da Mocidade Portuguesa de obrigat6ria a

facultativa96;

93) Galvao Teles (1964): Problemas da Juventude, in Galvao Teles (1966): Temas de educa~ao, MEN, pp.
240-245. Em sfntese, disse Teles: "Numa palavra, nao queremos senao, ver os jovens
educados 00 cullo e pratica das virtudes lusilaoas, que fizeram a graodeza dos oossos
maiores, e que brotam, como Iinfa pura e cristalina, dessa foote perene e sempre viva
que e 0 cristiaoismo" (p. 243).

94) D.L. 556nJ de 16112.
95) Referimo-nos a Sa Carneiro, Freitas do Amaral, Magalhlies Mota e Pinto Balsemao. entre outros.
%) D.L. 486nJ de 8/11.
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-a maior defesa dos direitos individuais dos cidadiios, expressa na Lei de Bases da

Liberdade Religiosa97, na Lei de Defesa da Intirnidade Privada98, na Lei de Reabilita~iio e

Integra~iio Social dos Indivfduos Deficientes99, na Revisiio da Constitui~iiol()() que apela para

a "igualdade dos cidadaos perante a lei", mas frisando "que essa igualdade pode

ser afectada pela natureza das coisas";

-na legaliza~iio da SEDES, em 2/10/1970, e ainda na possibilidade de os movimentos

oposicionistas terem alguma controlada capacidade de expressiio.

Esta Primavera darla origem a uma nova ordem jurfdica nas rela~Oes entre 0 Estado e a

sociedade civil em substitui~iio da anterior que datava de 1933101 e expressou-se atraves da

reorganiza~iio dos conteudos de cada uma das series do Diano do Governo102 e da

reorganiz~iio do formulano dos diplomas legaislO3. Mas a mudan~a mais significativa, nesse

aspecto, seria a ruptura com a ordem anterior no que respeita a identifica~iio dos diplomas

legais, que, a partir de 1970, passaram a ser classificados por urn numero sequencial, dentro de

cada ano104. Daria igualmente origem a substitui~o da denomina~ao do Estado

"social e corporativo", expressao dos anos cinquenta contra a de "corporativo"

dos anos trinta, pela de "Estado Social" que se prolongarla na sua filosofia ate 1990.

Foram vanas as expressOes deste Estado Social desde uma aten~ao as melhorias de

vencimentos dos "servidores do Estado", do sistema de reformas, das pensiies de

sobrevivencia do regime da ADSE e da rela~ao jurfdica de trabalho105 dos "servidores do

Estado".

Porem, estas expressiies de liberaliza~o nao deixaram de contrastar com

o novo fOlego da filosofia corporativa, expressa na reorganiza~ao das Casas do

Povo106, na qual se pode colher uma sintese da ideologia corporativa e na

defini~ao do estatuto dos organismos intermCdios - Federa~iies e Uniiies107.

en) Lei 4{7l de 2118.

98) Lei 3m de 5/4.
99) Lei 6{7l de 8/11.
1(0) Lei 3{7l de 1618.
101) D.L. 22470 de 11/4/1933.

102) D.L. 361nO de 1/8.

103) Portaria 362(12 de 30/6.

104) 0 numero do Ultimo Decreto-Lei do Eslado Novo e0 49514 e 0 da ultima Portaria e0 24512

105) A modifica~ao da rela~ao juridica de trabalbo para os "servidores do Eslado" quebrou
uma ordem de 34 anos, existente desde 1935, que obrigava todos os funcionarios a
uma decIara~ao anti-comunista. A nova Lei, D.L. 49397 de 24/11/1969, quebrava
assim urn compromisso moral com 0 Estado.

106) Lei 2144 de 29/5/1969.

107) D.L. 390n2 de 13/10.
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A partir do infcio de 1972108, ha indicadores de que a Primavera Marcelista come<;ou a

passar a "Invemo" Polftico109. Em 5 de Maio desse ano, e reinstituido 0 "exame previo" na

imprensa peri6dica110 e e reorganizada a Direq;iio Geral de Seguran¥a (antiga PIDE)111. A

repressao voltou a tocar 11 porta dos portugueses e Mario Soares foi urn dos que tiveram de se

exilar. Expressiio desta repressiio foi 0 incidente da Capela do Rato, em 30/12/1973, onde urn

gmpo de cat6licos se tinha reunido para discutir 0 problema dos massacres no Ultramar, sendo

a reuniiio dissolvida e os seus participantes demitidos dos cargos publicosl12.

o sub-perfodo da liberaliza¥iio do regime (1969-1971) e-o tambem da constru¥iio de urn

modelo econ6mico concorrencial e fundado nas rela~oes capitalistas

intemacionais. A industrializa¥iio do pals, iniciada na decada de 50, criou condi¥oes para, a

partir da decada de 60, os or¥amentos do Estado crescerem significativamente. Assim,

enquanto na decada de 30 tiveram urn crescimento de apenas 24,4%, na decada de 40 de

47,2%, na de 50 de 49,78%, na de 60 de 64,60%, verificando-se que s6 entre 1968 e 1974,

cresceram 57,9%. Se considerarmos que a inflac¥iio entre 1935 e 1974 foi de 655%,

verificamos que os of¥amentos cresceram, entre 1935 e 1974,2050%, subindo 0 OGE, de

2587000 contos em 1935 para 53 053 000 de contos em 1974.

A Iiberaliza~ao do regime teria a sua expressao desenvolvimentista em

educa~ao com 0 Ministro Veiga Simiio (15/1/1970 a 24/4/1974) que Marcelo Caetano

chamou para modemizar 0 Sistema Educativo. Por isso, em termos de projecto educativo, 0

quarto perfodo educacional s6 come¥aria em 1970, mas, em termos de administra¥iio

educacional primaria consideramos iniciar-se em 1%9 dado que o novo regime de contratos dos

"servidores do Estado", a subida do estatuto social dos professores em 1969 e a implementa¥iio

de novos programas do ensino primario (elernentar e complementar), a partir de 1968/69 nos

parecem razOes suficientes para iniciar 0 quarto sub-perfodo educacional em 1969.

Veiga Simiio promoveu uma ideologia educacional baseada em tres conceitos

fundamentais: "Batalha da Educa~iio", "Democraliza~aodo Ensino" e "Igualdade

de Oportunidades". A primeira expressiio e de Marcelo Caetano (1971), a segunda tera sido

usada pela primeira vez em Portugal por Leite Pinto (1963, p. 27)113 e depois por Americo

108) Esta aniilise tambem e parti1hada por Stoer, op. cit., p. 90 e Lawrence S.Graham ( 1975), Portugal: The
Decline and Collapse of Authoritarian Order, Lindon e Beverly Hills, Sage p. 54.

109) Ver Formosinho, op. cit., p. 48 e Graham, op. cit. , p. 54.

110) 0 exame previo fora criado pe10 Decreto n' 22469, de 11/4/1933, fora suavizado pela Lei de Imprensa de
1971 e era agora reinstituido pelo D.L. n' 150/72.

111) 0 Decreto 49401, de 24/11/1969 passou a PIDE a DGS eo D.L. 368/72 de 30/9 reorganizava esta policia
politica.

112) Urn desses participantes, Matos Ferreira, falou ao Telejornal em 30/12/1990 e disse "que a reuni~o se
enquadrava numa ac~oo de conjunlo da Igreja (...), tinha vertentes politicas. Tinha por objectivo discutir os
massacres da Guerra Colonial".

113) Leite Pinto, Francisco de Paula (1963): A Educa~~o no Espa~o Portugues, citado por Stoer (1986):
Educa~o e Mudan~a Social em Portugal, Edi~Oes Afrontamenlo, Lisboa.
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Tomaz (1969)114 e a terceira sera mesmo de Veiga Simao mas nunca Ihe tera dado 0

significado de "igualdade real de oportunidades educativas"115 mas siro de alargamento da base

de recrutarnento das elitesl16. Prova disto tera side a exclusao do Ensino Primario dos direitos

de aq:ao social escolar promovidos a partir de 1971117.

Veiga Similo promoveu pois uma reforma educativa pelo tecto, isto e, pelo

Ensino Superior, em "Linhas Gerais do Ensino Superior" e em "Projecto Educativo do Sistema

Escolar", mantendo por isso a teoria das elites, mas teve 0 merito de polarizar nestas duas

propostas de Lei toda a mobiliza~iio da sociedade civil em torno da problematica da

mudan~a social e mante-Ia para la dos Iimites politicos. Por isso, apesar dos seus

eventuais falhan\;os no aspecto da democratiza\;ao da educa\;ao, 0 debate da Reforma ten!

preparado a sociedade civil para a aceita\;ao e ate promo\;ao do fim do regime politico

administrativo.

Por outro lado, regista-se a "Iegaliza\;ao" de conceitos politico-administrativos

importantes e que serviram de base a reorganizaciio dos servi~os centrais e

regionais do MEN. Sao os conceitos de participa~iio e desconcentra~iio. Ambos

haviam side utilizados ja em 1966118 na Estrutura do Planeamento Regional. Foram de novo

utilizados no Ordenamento do Planeamento Regional l19. E eram agora conceitos

organizativos no reordenamento das estruturas administrativas do Ministerio da Educa\;ao

Nacional, com referencia a delega\;Oes regionais do Minisrerio l20. Foram ainda usados na

cria\;ao das delega\;oes regionais do IASEI21. E ainda que 0 conceito de participa\;ao usado

remetesse apenas para uma participa\;ao cooptativa e fosse utilizado com inten\;oes de

legitima\;ao do Regime e, por isso, nao deixasse de ser uma forma de coopta\;ao, isto e, de

anula\;ao das amea\;as da sociedade civil, impunha-se tambem que fosse uma forma de se Ihe

adaptar.

A lei 5/73 conferiu unidade a reforma Veiga Simiio, no aspecto

organizativo do sistema educacional. Institucionalizou varios conceitos tais

como educaciio basica, igualdade de oportunidades, educaciio permanente,

educa~iio formal, educa~iio informal, ensino unificado; mas pouco estabeleceu

quanta aos processos de ensino e as rela~iies pedag6gicas, deixando 0 ensino

primario subordinado a aspectos segregacionistas anteriores.

114) Ver Rui Gracio (1981): Perspectivas Futuras, in M. Silva e I. Tamen: Sistema de Ensino em Portugal,
Funda~ilo Calousle Gulbenkian, Lisboa.

115) Ver a este respeito Ant6nio Reis (1971): 0 Economicismo eurn Humanismo, Seara Nova, n' 1506, Abril
de 1971.

116) Ver a esle respeilo Sloer, op. cit., pp. 75-80.

117) Ver D.L.s 162m, de 24/4; 178m de 30/4 e 222m de 25n.
118) D.L. 46909 de 19/3/66
119) D.L. 48 905 de 1113/67
120) D.L. 408m, de 27/9
121) 0.1.. 223/73 de 11/5
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CAPITULO III

A EVOLUCAO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO ESTADO E AS

RELACOES ENTRE 0 ESTADO E A SOCIEDADE CIVIL, ENTRE 1974 e
1986: A REPUBLICA DEMOCRA..TICA E PLURALISTA

1. CARACTERIZACAO POLITICO-ADMINISTRATIVA: OS IDEAlS DE

"ABRIL"

1.1. A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E A PARTICIPACAO DIRECTA

NAS DECISOES

Em 1981, num balan~o educacional sobre quatro anos de "Revolu~ao", Rui Gracio

(1981, p. 18)1, escrevia:

"Aquele pluralismo exprimia a libertariio, por I'ezes explosil'a, de tensoes

sociais acumuladas; traduzia a actil'idade niio apenas de dil'ersissimos, e

dil'ergentes, grupos de pressiio, mas tambim de organizaroes sociais de massa

ou de mOl'imentaroes de massa niio estruturadas, ou de efimera estruturariio
( ...)".2

A liberta~ao a que alude Gracio e, talvez, sintoma dos frutos obtidos pela mobiliza~ao

educacional em torno da Reforma Veiga Sima03 e eexpressa segundo Lurdes Pintassilgo, na

tomada da palavra: "(...) falar, falar, falar, era um processo sem fim, como se,

por qualquer magia, a palal'ra pudesse criar 0 acto, e pudesse transformar-se

em acriio"4.

Tal liberta~ao operava-se assim pelo "exorcismo colectil'amente operado da
passil'idade (...)"5 que proporcionava asociedade civil urn sentimento de comunidade em

torno de urn ideal quase mfstico de liberdade, gerando uma cren~a quase infinita nas

virtualidades da democracia praticada nas "estruturas de base" onde 0 "poder popular"

afirmava cada vez mais a sua capacidade de influencia e determina~ao do poder central.

Assembleias, sindicatos, comissOes de moradores, comissoes de luta, constituiram-se em

instrumentos de pratica da democracia directa (enquanto a anomia democnitica 0 permitiu) e de

pressao face ao poder central de tal modo que qualquer dos partidos polfticos em presen~a e na

1) Rui Gracio (1981): Educ~ao e Processo Democratico em Portugal, Livros Horizonte, lisboa, p. 18
2) Idem

3) Ver, a este respeilo Sloer (1986), pp. 253-255.
4) Maria de Lurdes Pintassilgo, 1985: Dimensiles da Mu~a, Porto, Edi,res Mrontamento. p. 216, citada

por Lima,Lieinio (1991): A Escola Com 0 Organiza,ao e a Participa,ao na Organiz~ao Escolar - Urn
Estudo da Escola Secundiiria em Portugal (1974-1988) - Tese de Doutoramenlo- Universidade do Minho
Braga, 1991

5) Lima, op. cit., p. 205.
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arena, pretendia 0 seu contole como forma de coopta~iio da sociedade civil6. E, ao mesmo

tempo, geravam nos cidadaos 0 sentimento de tudo poderem mudar num acto de

adesao espontanea as novas formas de Iiberdade, de participa~ao e de

revolu~ao que os governos se viam obrigados a reconhecer7.

1.2 DO PODER DOS TRABALHADORES AO PODER LOCAL E A
DESCENTRALIZM;AO DA ADMINISTRA<;AO PUBLICA

A mobiliza~iio social e polftica, subsequente ao "25 de Abril" radicou em duas formas

fundamentais de organiza~ao: 0 poder dos trabalhadores e a defesa dos seus direitos de

participa~iio na gestiio das respectivas organiza~oes.

Os resultados destas duas formas de mobiliza~iio estiio presentes na "Constitui~iio de

Abril" mediante 0 "exercicio democratico do poder pelas classes trabalhadoras"

(Art' 2') e nas "organiza~oes de base teritorial" (Art's 264 a 266).Se a isto

acrescentarmos toda a dinam.ica inerente it organiza~iio das outras institui~oes do "poder

local" (Junta de Freguesia, com a respectiva Assembleia, e Camara Municipal, com a

respectiva Assembleia Municipal, concluiremos que, ao nive! da administr~iio local, se operou

uma autentica revolu~iio adrninistrativa, atraves da implementa~iio do principio da eficacia na

resolu~iio dos problemas especificos dos cidadiios e que conduziu it descentrtaliza~iio territorial,

consagrada nas Autarquias Locais (Freguesia, Municipio e Assembleias Distritais). Tal

principio ficou ainda consagrado nas "Regioes Adrninistrativas" que os ventos posteriores da

"normaliza~iio" e da "reconstitui~iiodo Estado" jamais deixaram implementar, ate aos nossos

dias. E isto, apesar de outros artigos da Constitui~iio de Abril apelarem para a descentraliza~iio

da Administra~iioPUblica:

"Art' 268' - 1. A Administra"ao Publica sera estruturada de modo a

aproximar os servil;os das popula"oes, a assegurar a participa"ao dos

6) Ver. a este respeito, Lima (1991), p. 208.
7) Com efeito, 0 programa do MFA publicado apenas em 14 de Maio de 1974 e ja em plena marcha

revolucionana e a Lei Constitucional Transit6ria (Leis 2n4 e 3n4 da mesma data) nllo especificavam
quaisquer fonnas do exercicio da participa~lIoe apenas do exercicio da liberdade: "liberdade de reunilio
e associa~ao, Jiberdade de expressao e pensamento sobre qnalquer forma" (Programa do
MFA) e "0 Presidente da Republica deve garantir 0 exercicio de todos os direitos e
Jiberdades dos cidadaos (... )", (Lei 3/74). Em todo 0 caso, esta dernocratiza~ao no
vazio teve urn merito. Ao prescrever que "as disposi~6es da constitui~ao politica de
1933 serao interpretadas, na parte em que subsistirem, e as lacunas da rnesrna serao
integradas de acordo com os referidos principios expressos no prograrna do MFA", a
Lei Constitucional Transit6ria deixava nas maos da sociedade civil a possibilidade de impor a dinfunica
revolucionana.

Quanto an reconhecimento dos direitos de liberdade e de partici~lIo, veja-se que este 56 foi regulamentado
em 7/11/1974 pelo D.L. 595n4, sobre a actividade dos Partidos Politicos; e os direitos de reunillo e
associa~lIo tamMm s6 foram regulamentados, respectivamente, em 29/8 (D.L. 406n4) e 7/11 (D.L.
594n4).
o mesmo ja nllo se pode dizer dos "saneamentos" e das respectivas comissoes (D.L.s 193n4 de 9/5;
236n4 de 3/6 e 366n4, de 19/8).
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interessados na sua gestao efectiva, designadamente por intermedio das

organizat;oes populares de base ou de outras formas de representat;ao

democratica, e a evitar a burocratizat;ao.

2. Para efeito do disposto no numero anterior, a Lei estabeleceni adequadas formas de

descentralizat;ao administrativa, sem prejuizo da necessaria efid.cia e unidade de ac~ao e

dos poderes de direc9ao e superintendencia do Govemo".

1.3. A PARTICIPACA.O COMO DIREITO UNIVERSAL

Como direitos fundamentais, por oposi~ao ao "Estado Corporativo" e "Social

Corporativo", a "Constitui9ao de Abril" consagra multiplos instrumentos de participa9ao,

dispersos por todo 0 texto Constitucional, mas onde sobressaiem os principios da

"participat;ao na vida publica" (art" 48"), "directa" (art" 112"), atraves do voto e indirecta

e representativa, atraves dos cidadaos eleitos para os diferentes 6rgaos. Consagra ainda 0

princfpio da participat;ao "diferida", atraves do exercfcio dos direitos democniticos de

"Iiberdade de expressao e informa~ao" (art" 37"), "liberdade de imprensa" (art" 38"), "direito de

reuniao e manifesta9ao" (art" 45"), "Iiberdade de associa9ao" (Art" 46·) e "Associa9ao e

Partidos Politicos" (art· 48"). A Constitui~ao previa ainda, no seu artigo 49· "0 direito de

peti~iio e aC9ao popular" que s6 seria regularnentado em 1990.

Atraves destes instrumentos de "participa9ao diferida", os cidadaos poderao exercer

pressao sobre 0 poder politico e empresarial para a consecu9ao dos seus direitos.

Por outro lado, a Constitui~ao consagra direitos das ComissOes de Trabalhadores e

Associa90es Sindicais que se constituem nao s6 no direito de participat;ao na

elaborat;ao na legislat;ao do trabalho mas tambem na possibilidade de controle

das actividades das empresas e ainda na possibilidade da greve como meio de

reivindicat;ao e pressao (Ver art·s 50 a 59).

1.4. TEORIA DA IGUALDADE E DA SOLIDARIEDADE

Estes foram dois dos princfpios estruturantes da "ordem democratica". 0 primeiro e
explicitado logo nos Direitos e Deveres Fundamentais (art· 13"):

"Todos os cidadiios tern a mesma dignidade social e siio iguais perante a

Lei", independentemente da sua "ascendencia, sexo,rara,lingua, territorio de

origem, religiiio, convicriies politicas ou ideologicas, instruriio, condiriio

economica ou situariio social".
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A solidariedade e objecto do art2 81 2, no que respeita iI organiza~iio econ6mica, e do art'

742 no que respeita iI educa~iio.

1.5. PLURALISMO UNIVERSAL

A liberta~iio da sociedade civil foi consagrada nos "Direitos e Deveres Fundamentais"

(CRP,Parte I. Titulo II) e expressa-se na liberdade de cria~iio, de expressiio, de informa~iio, de

aprender e ensinar, de reuniiio, de associa~iio e de participa~iio.Poder-se-ia direr que da

Constitui~iio de Abril resultou uma gahixia comunicacional onde, no plano te6rico, cada homem

vale por todos os homens e a sua cidadania se afirma como valor etico e legal mas onde, no

campo da sua execu~iio, tal cidadania s6 e exercida se integrado esse cidadiio numa associ~iio,

sindicato ou partido politico.

Assim, do pluralismo como direito ao pluralismo como exercicio da cidadania, 0

individuo s6 pode fazer ouvir a sua voz atraves de urn 6rgiio mediatico que the permita

estabelecer contacto com os outros individuos ou que the permita exercer pressiio sobre 0

poder. Caso contrario, podera ficar isolado.

2. PERIODOS NA EVOLUC;AO DA REPUBLICA DEMOCRATICA E

PLURALISTA

No horizonte do nosso estudo, 0 segundo periodo dividimo-Io em tres sub-periodos:

1974-75, sub-periodo da participat;iio directa, da participa,.iio na gestiio, da

"mobiliza,.iio revolucionaria" e da "sociedade em transi,.iio para 0 socialismo";

1976-83, sub-periodo da "normaliza,.iio", da "restaurQ/;iio do poder do Estado",
da anul~iioda democracia directa e participativa e da regularnenta~iio da democracia indirecta e

representativa, sob a orienta~iio da CEE, do Banco Mundial e do Fundo Monetario

Internacional; e 1984-1986, sub-periodo do inicio da constrUl;ao da economia

capitalista numa sociedade dependente e semi-periferica8 em clima de pre

adesao it CEE e da aquisi~ao dos direitos da participa~ao consultiva e da

concerta~ao social mais como estrategias de coopta~ao da sociedade civil do

que de constru~ao do contrato social.

o sub-periodo de 1976-1983 dividimo-Io em duas etapas: a primeira, entre

1976 e 1979, a que atribuimos todas as caracteristicas antes enunciadas para 0 sub-periodo e

marcada ainda por uma tentativa de conciliar as exigencias do Banco Mundial e do FMI com a

democratiza~iio da Administral<3.0 Publica e do Pais, objectivos intentados, principalmente pelos

8) Stephan stoer e Helena Araujo (1989): Educa\,ilo e Democracia Num Pais Semi-Periferico (no
Contexto europeu), Fac. de Psicologia e Ciencias da Educ3\;ao, Porto
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governos de media~ao presidencial; entre 1978 e 1979; e a segunda, entre 1980 e meados de

1983, marcada por tentativas sistematicas de repor 0 aparelho centralizado do Estado e de abolir

as "barreiras constitucionais" a livre expansao da iniciativa privada, nomeadamente as

contradi~oes entre sector publico e sector privado e a aboli~ao do "exercicio do poder pelas

classes trabalhadoras" 9. Estas tentativas acabaram por ser realidades na primeira revisao

constitucional de 198210 . Alem disso, pela mesma revisao, deu-se a substitui~ao do Conselho

da Revolu~ao pelo Tribunal Constitucional11, operando-se assim a desmilitariza~ao do regime.

Este segundo periodo corresponde, em Administra~iioEducacional Primaria, as

polfticas dedemocratiza~ao do Sistema Educativo, consequencia das polfticas de

democratiza~ao da sociedade operadas na sequencia do "25 de abril". Tais polfticas de

democratiz~ao foram explicitamente assumidas logo pelo I Governo Provis6rio:

"Democratizar;ao da educar;ao como instrumento de construr;tio de uma consciencia

nacional democnitica(...)"

e

"Criar;ao de esquemas de participar;tio de docentes, estudantes e fam{/ias na Reforma
Educativa"12.

As mesmas polfticas de democratiza~aodominaram os discursos programaticos dos

Governos Provis6rios como pode ver-se nesta passagem do Prograrna de Polftica Econ6mica e

Social do V Governo provis6rio:

"Democratizar 0 acesso aescola, abrindo-a aos elementos de todas as classes amedida

que a propria evolur;tio social e escolar 0 permitir;(...r13.

"Implantar;tio de estruturas democraticas de gesttio que permitam aos estabelecimentos de

ensino a regularizar;ao da sua vida escolar. Para 0 ano de 1974/75 as normas reguladoras sertio

experimentais e devera serfeita a sua avaliar;tio e critica (...);
-revisao das condir;t5es actualmente em vigor no estatuto do pessoal docente (...)"14.

Seleccionamos precisamente os objectivos que haveriam de ser mais marcantes na

evolu~ao futura do sistema de ensino primano: a democratiza~ao do acesso a escola, a

democratiza~ao da gestiio da escola e a melhoria do estatuto social dos professores. De facto,

se tivessemos de caracterizar este periodo, dentro do qual vamos estabelecer subperiodos,

escolheriamos estes tres parametros como elementos em tomo dos quais giraria a analise da

administra~aoeducacional, nos seus avan~os, recuos e, ate, equivocos.

Ver Art" 2' da Constitui~aode 1976 e de 1982.
Lei Constitucional n' 1/82 de 30/9.
Lei 28/82 de IS/II.
Programa do I Governo Provis6rio, in D. L. 203!74, de 15/5
Portugal, Governo Provis6rio da Republica Portuguesa (1975): Programa de
Social, Ed, Imprensa Nacional casa da Moeda, Lisboa, p. 138
Idem, p. 139

Politica Econ6mica e
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o equivoco principal esta na defini,<iio da democratiza,<iio da educa,<iio como

"democratiza,<iio do acesso a escola", 0 que niio traz nada de novo em rela,<iio as politicas

VeigaSimoneanas de levar a Escola a todas as crian,<as para aumentar a possibilidade de

recrutarnento das elites.No entanto, realce-se que as estraregias implementadas foram, ainda

assim, bern mais eficazes do que as de Veiga Simiio, pois com este Ministro a aC,<iio social

escolar niio abrangeu a escola prirnana e agora ela abrangia, com suplementos alimentares todas

as crian,<as e auxilios econ6micos directos algumas, ainda que muito poucas. Assim, vemos

que a democratiz~iio do sucesso niio foi implementada e 0 facto de s6 em 1987 os alunos do

Ensino Primano virem a beneficiar das garantias de ensino especial que os do Preparat6rio e

Secundario ja usufruiam desde 1977 15, diz bern de como a teoria das elites ainda esteve

presente, no perfodo p6s-25 de Abril, no ensino primano.

o segundo equivoco reside no pr6prio conceito de escola oficialmente veiculado,

fazendo depender 0 model0 de escola do modelo de sociedade:

"A cada sociedade, consoante 0 seu modelo de organiZ{u;tio, corresponde um modelo de

escola que reflecte e serve essa sociedade"16.

o que acabamos de transcrever serve-nos para caracterizar este perfodo como 0 perfodo

dos equivocos entre os objectivos preconizados e as estraregias implementadas. E os resultados

estiio a vista: 46% de insucesso escolar na I" fase da escola primana17 revelam bern a natureza

elitista do sistema. Natureza elitista documentada de novo em 1991 por urn documento oficial,

registando taxas de insucesso escolar tres vezes mais altas em crian,<as originanas de fami1ias

em posi,<oes sociais mais baixas na hierarquia social do que em crian,<as originanas de fami1ias

em posi,<Oes sociais mais altas na mesma hierarquia18 . E urn sistema de gestiio democcitica

que niio funciona por falta de meios materiais e de forma,<iio profissional dos professores19,

atesta igualmente 0 abandono a que a educa,<iio primana foi sujeita em Portugal, no perfodo

p6s-25 de Abril.

A melhoria do estatuto social dos professores e das regalias sociais, em termos de

assisrencia social, bern como a aquisi,<iio das liberdades e garantias de participa,<iio num estado

democratico foram urn facto. Mas, se no primeiro caso, houve melhoria do estatuto social,

quase niio houve do econ6mico, devido as altas taxas de inflac,<iio. E, no segundo, a

democratiza,<iio politica niio correspondeu uma democratiza,<iio da administra,<iio educacionaL

15) Em 1977, 0 DL. 174n7, estabelecia 0 regime de frequencia e apoios individualizados nos ensinos
Preparat6rio e Secundario mas s6 em 1987,0 D. L. 243/87, de 15/6, os tomou extensivos ao ensino
prim:lrio.

16) Programa de Polftica Econ6mica e Social, p. 137
17) Portugal, Ministerio da Educ~ao, Gabinete de Estudos e Planeamento (1986): Estatfslicas da Educa~ao,

MEC/GEP, Lisboa
18) Portugal, Minist~rio da Educa~ao,Gabinete de Estudos e Planeamento (1991):Estatistica de alunos - I Q

Cicio do Ensino BAsico (aproveilamento 1988/89), pp. 163-185
19) Com efeito, passados 15 anos da introdu~liodo sistema de fases no ensino Prim:lrio, uma parte

significativa dos professores continua a opor-se-Ihe. rver Ana Benavente (1990): Escola, Professores e
Processos de Mudan~a, Livros Horizonte, Lisboa.
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Por todas estas razoes, 0 presente perfodo evoluiu da esperan9a para a desilusiio.

Em termos evolutivos, dividimo-Io em tres subperiodos:

Primeiro subperiodo (1974-77): democratiza9iio da gestiio do ensino

primano e do acesso aeduca9iio.

025 de Abril de 1974 s6 chegou aescola Primana no quarto trimestre de 1974, com 0

lan9amento dos novos programas (mas com os manuais antigos) e com 0 lan9amento do novo

sistema de gestiio das Escolas Primarias, a coberto do Despacho 68n4, de 28/11, enquanto que

para os Ensinos Preparat6rio e Secundario ja 0 D.L. 221 de 1974 de 27/5 havia permitido

introduzir uma nova dinamica de gestiio nas Esco1as. Por outro lado, no Ensino Primano, este

primeiro sub-perfodo s6 termina em finais de 1977, com 0 Despacho SEAEE/SEOP nO 134n7

de 15/11 que extingue as Comissoes Concelhias de Gestiio do Ensino Primano (ao contrano do

sub-penodo politico-administrativo que termina em [mais de 1975).

-Segundo subperiodo (1977-1983): Retorno ao paradigma da centraliza9iio da

administra9iio escolar e "profissionaliza9iio" da actividade educativa, em duas etapas: (1978

79) como etapa de regresso dos professores a sala de aula e (1980-83), como etapa de

recentraliza9iio da administra9iio.

A primeira etapa decorre entre 1977n8 e 1980 e emarcada pe1a regu1amenta9iio do

processo pedag6gico nas escolas e pela avalia9iio dos programas do Ensino Primano, lan9ados

em finais de 1974. Esta avalia9iio tena tres momentos: 1) avalia9iio propriamente dita, entre

1977n8; 2) lan9amento de urn novo programa em regime de experiencia, em 1978n9

(programa "llmiio") e 3) relan9amento do mesmo programa, com algumas altera90es, pelo

Govemo Pintassilgo, em finais de 1979, para entrar em vigor, em grande escala em 1980/81,0

que ja niio veio a acontecer porque 0 governo da AD mandou elaborar novos programas que

entraram em vigor em 1980/81 (programa "verde").

A segunda etapa do segundo sub-periodo come9a no terceiro trimestre de 1980

com 0 lan9amento dos novos programas, pelo Secretario de Estado da Educa9iio, Roberto

Carneiro, que em 10/5/80 afmnava

"0 Governo tem a percept;iio dos passos que importa dar no sentido de

criar e fortalecer no MEC a atitude, as estruturas e os meios susceptiveis de

conferir it inovat;iio e ao desenvolvimento curricular a objectividade ciennfica,

a seriedade experimental e a postura sistematica indispensaveis it redut;iio da

margem de arMtrio e de empirismo na determinat;iio dos objectivos

educacionais e curriculares, pianos de estudo, conteudos programaticos,

metodos pedag6gicos e instrumentos de ensino-aprendizagem "20

20j Despacho do Secretario de Estado da Educll9ao, Roberto Carneiro, n' 40/80, in DR II Sene, de
10/5/80,p. 3188
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Esta etapa tern ainda como caracteristicas marcantes a aprova~ao do Estatuto do Ensino

Particular e Cooperativo nao Superior21 a recentraliza~ao da administra~ao da educa~ao

primana nas Direc~1ies do Distrito Escolar e Delega~1ies Escolares22, e na redefini~ao do papel

da Inspec~a023, tenninando em fmais de 1983.

Terceiro subperiodo (1984-1986): aliena~ao, pelo Estado, das fun~1ies de

Ac~ao Social Escolar, transferindo-as para as Autarquias. Este subperiodo inicia-se com urn

novo estatuto disciplinar dos funciomirios da administra~ao central, regional e local, apelando

ao dever de obediencia24 e com a transferencia para as Autarquias Locais da responsabilidade

dos investimentos no parque e equipamento escolares prim8rios, e da responsabilidade da

Ac~ao Social Escolar Prim8ria25, com a aquisi~ao do direito de negocia~ao colectiva na fun~ao

pubIica26 e da Lei da Concerta~ao Social27, tenninando em Maio de 1986, com a aquisi~ao,

pelos professores, do estatuto social de Tecnicos Superiores do Estad028.

2.1. CARACTERIZA<;AO DO PRIMEIRO SUB-PERioDO • 1974176

Sousa santos (1990)29 considera este subperiodo tenninado com 0 "25 de Novembro de

1975". Institucionalmente, ele parece tenninar com a aprova~ao do texto constitucional, em

2/4/1976, consagrando as principais conquistas da Revolu~ao operada a partir do "25 de Abril

de 1974", e expressas, em sintese nos seus dois primeiros artigos:

"Portugal e uma Republica soberana, baseada na dignidade da pessoa

humana e na vontade popular e empenhada na sua transformat;ao numa

sociedade sem classes" (Art" 1").

E

"A Republica Portuguesa e um Estado Democratico, baseado na soberania

popular, no respeito e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais e no

21) D.L. 553/80 de 21/11

22) DL. 211/81, de 13n.
23 D.L. 540n9. de 31/12
24) 0 anterior estatuto disciplinar datava de 1979 (D.L. 191-Dn9) e tinha sido 0 reflexo das politicas de

democratiza.,ao da administrll9aO publica pelos Govemos de rn~ilo presidencial. sobretudo pelo Govemo
Pintassilgo. 0 estatuto aprovado em 1984 constituia urn regresso ao estatuto de 1943 pois. reconstituia
os deveres fundarnentais estabelecidos neste estatuto. 0 estatuto de 1984. ainda hoje em vigor. foi
aprovado pelo D.L. 24/84 de 16/1.

25) Estas responsabilidades foram consignadas pelo D.L. 77/84 de 2/3.

26) DL. 45-A/84 de 3/2.
27) D.L. 74/84 de 2/3.

28) D.L.100/86 de 14/5
29) Boaventura de sousa Santos (1990): 0 Estado e a Sociedade em Portugal (1974- 1984)- Edi<;ijes

afrontamento. Porto. p. 28
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pluralismo de expressiio e organizat;iio politica democraticas, que tem por

objectivo assegurar a transit;iio para 0 Socialismo mediante a criat;iio de
condit;oes para 0 exercicio democratico do poder pelas classes trabalhadoras"
(An" 2").

Dir-se-a. que a reposi~ao da legalidade burocratica do MFA pela ac~ao dos militares

afectos as fo~as polfticas nao extremistas de esquerda e nao Comunistas e agrupados em torno

do "Documento dos Nove", reposi~ao operada em 25 de Novembro de 1975, criou as

condi~Oes para a recupera~ao do aparelho de Estado pelas classes burguesas (ver Sousa Santos,

1990, pp. 25-35), mas, ainda assim, a "Constitui~ao de Abril" era urn compromisso social no

"exercfcio do poder pelas classes trabalhadoras" e na "transi~ao para 0 Socialismo".

Compromisso que s6 0 CDS nao subscreveu, representando entao as for~as da direita.

Compromisso, porem, logo desfeito pela op!;iio do 1" Governo Constitucional

(23/7/1976 a 23/1/1978), do Partido Socialista, pelo sistema democratico

representativo europeu, condi!;iio, alias, para que 0 Banco Mundial e 0 FMI

apoiassem economicamente Portugal (ver Stoer, 1986, pp. 209-210).

Dissemos no paragrafo anterior que 0 25 de Novembro de 1975 permitiu repor a

legalidade burocratica ou, usando outra expresao "a ordem legal" eo" poder do Estado"

sobre a sociedade civil. Isto quer dizer entao que ate esta data prevaleceu a legalidade

revolucionana e a sociedade civil sobre 0 Estado? Nao e isso que queremos significar mas tao

s6 que todas as mudan~as politico-administrativas deste sub-perlodo foram consumadas sob a

pressao da sociedade civil ainda que expressas na ordem legal tradicional, tanto mais que s6 em

19760 Diario do Governo passou a chamar-se Diano da Republica30 e tambem s6 em 1976 foi

estabelecida uma nova ordem jurldica para a publica~ao, identifica~ao e formulano dos

diplomas legais31 .

Ora, isto ajuda a responder a questao crucial antes levantada das rela~oes entre a

sociedade civil e 0 Estado, analisadas ja por Stoer (1986) e Sousa Santos (1984 e 1990) e por

Lima (1991) e cuja conclusiio e a de que Estado e sociedade civil se anularam urn

ao outro mas nenhum deles hegemonizou 0 outro e, por isso, 0 Estado pode

emergir com todo 0 seu peso centralizador e burocratico logo que a sociedade

civil foi manietada.

Stoer (1986, p. 60) expressa assim as "vit6rias" da sociedade civil neste sub

perlodo:

"(...) deu-se uma tremenda expansiio e renovat;iio das instituit;oes da

sociedade civil (...). Tornaram-se subitamente parte das realidades portuguesas

um sistema de representat;iio democratica parlamentar, imprensa livre, partidos

30) D.L. 263-A{76 de 9/4.
31) Lei 3n6, de 10/9.
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poUticos, associar;oes profissionais, comites de inquilinos, associar;oes de
moradores e de pais, comites de escola, grupos de presslio de todo 0 genero".

Mas, Sousa Santos (1990, pp. 29-34) fala de "crise revolucionaria" e de

"duaJidade de impotencias" mais que de "duaJidade de poderes", com 0 Estado a
espreita de uma oportunidade para se manifestar:

"A paralisia institucional permitiu ao Estado manter-se intacto, de reserva,

ate que 0 bloqueio do poder desse lugar a um novo bloco no poder" (p. 34).

o autor diz que esta paralisia fez sobressair urn "Estado dual", constitufdo pelas

estruturas administrativas do Estado Novo e pelas novas criadas para dinamizar as mudanc;as

revolucionarias:

"(...) de um lado, as estruturas, as praticas e as ideologias administrativas

tradicionais, mantidas quase intactas, apesar de suspenso 0 seu funcionamento

normal. Do outro lado, as importantes transformar;oes institucionais que

impunham ao Estado um papel novo e mais decisivo (...)" (p. 35).

Neste contexto, os avanc;os e conquistas da sociedade civil tiveram de ser reconhecidos e

legalizados

"ad hoc, normalmente sob presslio dos acontecimentos e por iniciativa
dos proprios movimentos revolucionarios" (p.32).

Mas este facto cindia 0 Estado em duas ordens jurfdicas: a "Iegalidade de

continuidade", vinda do estado Novo, e "a inovac;lio legislativa", numa conjuntura

descontrolada.Daqui resultou "uma paraJisia administrativa do Estado" nlio se

operando "transformac;oes profundas nas suas formas organizativas (...) cuja

ideologia autoritaria da administrac;lio se manteve intacta" (p. 33)

2.2. CARACTERIZAl;AO DO SUBPERIODO 1976-1983: "NORMALIZA

l;AO E REGULAMENTAl;AO DA SOCIEDADE CIVIL"

Iniciamos este sub-periodo em Junho de 1976, com a eleic;iio do Presidente da Republica,

Ramalho Eanes, em 27/6.

Sousa Santos (1990, p. 36) escreveu que este sub-periodo

"se caracteriza pela superar;lio lenta e gradual do "Estado Dual" saldo da

crise revolucionaria (...) procurando-se, acima de tudo, por termo a paralisia

do Estado ( ...). Para isso, bastava desmoralizar os movimentos sociais

populares, neutralizar as forr;as pollticas mais radicais, disciplinar as forr;as

armadas, reactivar 0 aparelho repressivo e concluir 0 processo de definir;lio
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constitucional do novo regime". ( ...) A legalidade democratica deixou de seT
confrontada com a legaliadde revolucionaria ficando apenas por resolver em

nome de quem, de que bloco social ela seria exercida".

Stoer (1986, p. 64) caracteriza a "normaliza'Olio" em educa'Olio como

(...) desvalorizat;iio da sociedade civil, processo pelo qual 0 Estado

reconquistou e reassumiu 0 controle da educat;iio, definindo e limitando aquilo

que poderia considerar-se como educat;iio. Todo 0 sistema de ensino foi

atingido por este processo que foi impulsionado pelo desejo de substituir a

pratica pelo planeamento ",
Em 1980, fazendo uma retrospectiva de quatro anos de normaliza~iio, Rui Gracio, p.

118, comentava:

"(...) A paz relativa das escolas e das comunidades envolventes parece

alimentar-se mais da lassidiio estudantil e docente e do desencorajamento da

criatividade popular, do que do empolgamento em tarefas construtivas. Essa

"paz" e comoda para quem manda mas pobre de virtualidades criadoras. Antes

propicia it restaurat;iio tendencial de normas e praticas antigas, que, no foro

escolar, se viio recuperando a coberto de medidas administrativas (...)".
Licinio Lima (1991, p. 243), classificou 0 sub-periodo p6s-76 como de "retorno do

poder do Estado e a reconstrU\;80 do paradigma da centraliZa\;80" chamando a

atefl';iio para 0 facto de que este retorno e centraliza~iio foram aparentemente faceis porque,

mesmo no sub-perfodo anterior, as mudan~as revolucionarias sernpre foram expressas na

"tradi\;8o centralista e legalista portuguesa - a de tndo formalizar e legalizar"

(idem, p. 209). 0 autor serve-se de uma metafora de Ant6nio Hespanha para documentar 0 usa

e abuso desta tradi~iio centralista:

"(...) sentimento de jurisdicidade da conduta, a ponto de, dominados por

uma imagem burocratica e formalista do direito, as pessoas serem Ievadas a dar

uma forma juridica aos seus actos, macaqueando os processos barrocos do
direito oficial"32.

Estas cita~oes permitem-nos caracterizar 0 sub-perfodo da normaliza~iio como de

encarceramento da participa~iio dentro de f6rmulas juridicas e formais e por isso, de conten~iio

da energia popular em regulamentos cujo objectivo foi 0 de enquadrar a a~iio dos participantes

em mecanismos controlliveis pelo poder central.

A mobiliza~iio e criatividade popuIares verificadas no sub-perfodo anterior foram-no num

contexto de anomia democnitica e participativa, propiciadora de espa~os para a liberta~iio

da sociedade civil. Agora tratava-se de regu]amentar a pr6pria participa~iio sob 0 texto e 0

32) Antonio Hespanha (1986), As Transfonna,lIes Revolucioniirias e 0 Discurso dos Juristas, in Revista
Critica de Ciencias Sociais, n·s 18, 19 e 20, Centro de Estudos Sociais, Coimbra, 1986, citado por Lima
(1991), op. cit., p. 210.
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pretexto da organiza~iio do Estado, da administra~iio e da sociedade sob a "ordem

constitucional".

Tal regulamenta~iio entrou de imediato em choque com os princfpios constitucionais

estruturantes: primeiro porque a forma da participa~iio predominante na constitui~iio e a

participa~iio directa e 0 primeiro governo constitucional regulamentou-a sob a forma

representativa mantendo-se apenas a participa~iio directa em actos eleitorais; segundo, porque a

op~o de aderir a CEE, ao BM e ao FMI obrigou 0 Partido Socialista a "meter 0

socialismo na gaveta"33 e, com ele as "relal;oes de produl;ao socialistas" e a

"sociedade sem classes", gerando-se, de imediato, 0 conflito entre estrutura econ6mica e

superestrutura ideol6gica constituida pela ordem constitucional34; e terceiro porque, sendo os

partidos organiza~oes corporativas que lutam pelo poder politico e pela domina~iio social, niio

Ihes convinha nem irnplementar a regionaliza~iio nem a descentraliza~iio administrativa,

pactuando apenas com a desconcentra~iio territorial e com a descentraliza~iio territorial pelas

Autarquias Locais. Niio admira, por isso, que os maiores avanl;0s na desconcentral;iio

administrativa tenham sido dados sob os governos de medial;ao presidencial,

entre 28/8/1978 e 2/1/1980.

Podemo-nos perguntar pois, se 0 apelo a "liberdades com ordem" poderia niio ser

simplesmente urn eufemismo para "a restaural;iio da ordem"35 e com ela do Estado

Forte, agora ja centra1mente controlado pelo ou pelos Partidos e, por isso, niio ja ao servi~o da

sociedade mas de urn grupo de status dominante na sociedade. Esta pergunta ganha maior

pertinencia perante dois factos. 0 primeiro, a resistencia dos principais Partidos em governarem

o Pais entre 1978 e 1980, face as pressoes de controle econ6mico internacional, movido pelas

institui~oes ja referidas. E, por isso, os partidos niio se sentiam com condi~oespara irnporem 0

seu projecto politico. 0 segundo, a rela~iio conflitual entre economia Socialista e Capitalista,

adormecendo os Partidos de Esquerda a sombra das conquistas ja realizadas, enquanto a

estrutura econ6mica capitalista e as respectivas rela~oes de produ~iiominavam por dentro 0

campo te6rico do Socialismo Democratico.

E quando, em finais de 1979, a Alian~a Democratica ganhou as Elei~oes com maioria

absoluta, para governar a partir de 3/1/1980, niio se tratou da vit6ria exclusiva de urn projecto

politico mas tambem da sua estrutura econ6mica sobre uma superestrutura ideol6gica

constitucional, inadequada as rela~oes de produ~iio capita1istas.

Neste contexto, 0 desenvolvimento de uma "normalizal;iio administrativa" consistiu,

segundo Gracio (1980, p. 119) no

"Refreamento de excessos e desvios lamenttiveis, sem duvida; mas

tambem 0 risco da facilidade, a tentUl;iio de tudo solucionar por medidas

33) Ver Stoer, 1986, op. cit., pp. 207-208.

34) Neste contexto, tern de considerar-se normal, ainda que ideologicarnente contradit6rio, a coliga,Ao do
Segundo Govemo Constitucional (23/1/1978 a 27/8/1978) entre 0 PS e 0 CDS.

35) Cf. a este respeito Stoer, (1986), pp. 214-227 e, Sousa Santos, (1990), pp. 116-135.
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expedidas de caracter administrativo, sem flilego nem imagina~iio para ir ao
fundo das questoes quando cuidar da superflcie delas parece bastante".

Paradigma da organizal;iio administrativa Ii portuguesa e 0 modelo de "dominal;iio legal",

correspondente, nos sessenta anos de hist6ria do horizonte da nossa analise, a novas forrnas de

publical;iio, identifical;iio e formuhirio dos diplomas, sempre que uma nova ordem era

estabelecida. Tambem aconteceu assim em 1976 e em 198336. Como se as palavras

anteriorrnente citadas de Ant6nio Hespanha fossem paradigma de inov3\iiio.

o processo de normaliza~iio administrativa consistiu no amortecimento da

criatividade popular e na cria~iio de "almofadas" aliviadoras da tensiio entre

esse poder popular e 0 poder Estatal. Este processo conduziu,

fundamental mente, it cria~iio de canais institucionais de comunica~iio e

representa~iio da sociedade civil junto do poder central, instituindo, por urn

lado, a democracia e a participa~iio representativas e, por outro, limitando as

iniciativas populares de base a um papel de exercicio de pressiio social

diferida.

Os primeiros actos do genero datam de 1977. Consistem urn no Estatudo dos Direitos da

Oposil;ii037, confinado Ii medial;iio dos Partidos Politicos e 0 segundo consiste no direito Ii

greve que apenas "e decidido pelas associal;oes sindicais" ou por "assembleias de

trabalhadores" quando niio existirem aquelas38.

Esta dissolul;iio do indivfduo no grupo contrasta com 0 reforl;o, tambem em 1977, das

"garantias de legalidade administrativa e dos direitos individuais perante a

administra~iio publica" 39 que, porem, tern 0 mesmo efeito: fazer crer ao cidadiio a

providencia do EStado sobre os seus interesses.

Enesta linha de manietal;iio das iniciativas da sociedade civil e de reimplantal;iio do

conceito de Estado Providencia que, em 1979 se cria 0 Instituto Nacional de Administral;ii04O

para

"formar funcionarios especialmente aptos para contribuirem para as tarefas

de moderniza~iio administrativa piiblica".

Eesta rnesma 16gica paternalista e ao mesmo tempo geradora de dependencias em relal;iio

ao poder central que est! patente na crial;iio do Centro de Estudos e Fonnal;iio Autlirquica para

"0 fortalecimento do poder local 0 que exige que os membros eleitos das

Autarquias Locais se apoiem em servi~os de alto nlvel de eficiincia 0 que, por

36) Lei 3{l6 de 10/9/1976 eLei 4183 de 29{//1983.
37) Lei 59{l7 de 518.
38) Lei 65{l7 de 2618.
39) D.L. 256-A/77 de 17/6.
40) D.L. 160{l9 de 3015.
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sua vez, determina que estes sejam guarnecidos por funcionarios preparados,
competentes, e possuidores de um conhecimento claro do seu papel',41.

Este esfor~o de uniformiza~oe normaliza~ao administrativa parece-nos ter urn

paradigma no D.L. 338/83 de 20n (Plano de Ordenamento do Territ6rio):

Ire indispensavel e urgente uma politica eficaz de ordenamento do
territDrio. Politica que devera apoiar-se em normas e directrizes generalizaveis

a todo 0 territDrio nacional ( ...). Sao instrumentos programaticos e normativos

das act;iies a desenvolver no quadro geografico nacional (...). Subordinam-se

aos princlpios e normas que lhes siio aplicaveis a nlvel nacional (...). Vinculam
todas as entidades publicas e privadlls lr42 .

2.3. CARACTERIZA<;AO DO TERCEIRO

DESCENTRALIZA<;AO TEORICA

REPRESENTATIVA E CONSULTIVA

POLITICAS ADMINISTRATIVAS

SUB-PERIODO: DA

A PARTICIPA<;AO

NA DEFINI<;AO DAS

Entre 1980 e 1983, fizeram-se ouvir sucessivos apelos do Presidente da Republica ao

"entendimento entre a social-democracia e 0 socialismo democratico", no sentido

de accabar "com assinalaveis sintomas de instabilidade"43. 0 apelo foi

ouvido e dele resultou 0 IX Governo Constitucional, uma coliga~iio entre 0 PS e 0 PSD que

viria a ser conhecida por "Bloco central" e que governaria 0 Pals entre 9/6/83 e 6/11/85. E que

elegeria como suas bandeiras fundamentais a racionaliza~ao da economia e da

administra~ao publica, a descentraliza~ao da administra~ao publica e a

concerta~ao social.

o discurso da participa~iio foi formalmente assumido, neste sub-perfodo, com

contradi~Oesirnportantes. Uma delas foi 0 Plano de Ordenamento do Territ6rio que, propondo

se gerar uma dinfunica end6gena de participa~iio, estabelece princfpios norrnativos nacionais

vinculativos de todas as entidades, como virnos na sec~iio anterior.

Esta contradi~iio camuflada entre descentra1iza~iio e particip~iio etambem evidenciada na

delimita~iio de competencias entre a administra~iio central, regional e local que limita ao

Governo "0 exercicio das fun~oes de planeamenlo"44 e deixa ao seu entendimento a

progressiva transferencia de competencias para os municipios em sede da Lei Or~amenta1 de

cadaano:

41) D.L. 161/80 de 28/5.
42) D.L. 338/83 de 20(7.
43) Conselho da Revolu~ao, 23/12/8I,in Joao morais e Luis Violante (1986): Cronologia dos Factos

Econ6mico-Sociais (1926-1985), Livros Horizonte, Lisboa, p. 349
44) D.L. 77/84 de 8/3.
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"(...) estabelece-se que e no OE que, anualmente, se indicam as novas

competencias e os meios financeiros que seriio transferidos para os municipios

e se preve que os servit;os da administrat;iio central, no per{odo transit6rio,
garantam 0 necessario apoio tecnico"45.

Mais coerente mas nem por isso isenta de reparos ea resolu~iio nO 21/84 do Conselho de

Ministros, sobre "polftica de desenvolvimento regional":

"a) A execut;iio da politica de desenvolvimento regional correspondera ii

valorizat;iio da componente espacial na politica de desenvolvimento econ6mico

atraves, designadamente, da sua diversificat;iio territorial e da optimizat;iio do

aproveitamento dos recursos regionais ( ...).

b) A coordenat;iio da politica de desenvolvimento regional, envolvendo

embora as Autarquias Locais, respeita essencialmente ii: administrat;iio central
( ...)"46.

A Iinguagem da democracia, da participa~ao e da descentraliza~ao esta

patente de uma forma coerente na Lei da Seguran~a Social:

"Art. 5' - 0 sistema de segurant;a social obedece aos princ,plOs da

universalidade, da unidade, da igualdade, da eficacia, da descentralizat;iio, da
garantia judiciaria, da solidariedade e da participat;iio,,47.

Pode observar-se na defini~iio que edada no diploma para cada urn destes conceitos total

coerencia com os seus princfpios te6rico-polftico-administrativos.

Coerentes parecem ter sido tambem as transferencias para os Municipios das

competencias em materia de transportes escolares48 e de a~iio social escolar'9, na sequencia da

Lei do OGE para 198450 mas a congruencia entre os recursos disponibilizados nos tennos da

mesma Lei e as novas tarefas das Autarquias carecem de avalia~iio para se saber se as

estrategias forarn congruentes com os objectivos de "descentraJi~iio".

Os .mesmos objectivos de descentraliza~aoestiio presentes nas GOP's para 1985,

acerca do desenvolvirnento regional:

"prosseguir em 1985 a politica de desenvolvimento regional, entendida

como promot;iio do desenvolvimento economico pela max,m,zat;iio do

aproveitamento dos recursos endogenos das diferentes zonas do pa{s"51.

45) D.L. 77/84 de 8(3.
46) Resolu~i!o nQ 21/84 do C.N., in D.R. I' Serie, de 19/3.
47) Lei nQ 28/84, de 14/8,
48) D.L. 299/84, de 5/9
49) D.L. 399-N84,de 28/12
50) Lei 42/83. de 31/12
51) Lei 2-N85 de 28/2.



.98 -

Neste aspecto, duas aq,:6es se revelaram congruentes com este objectivo: a Lei Organica

do Centro de Estudos e Forma~iio Autarquica52, criado em 198053, para "investiga~iio e

forma~iio na area da administra~iio local", integrando-o na "dependencia da Associa~iio

Nacional de Municfpios"; e a reorganiza~iio das Sociedades de Desenvolvimento Regional54

para "prom~iio de iniciativas, polarizar recursos econ6micos (...) constutufndo urn factor

importante na prom~iio do investimento em cada regiiio".

o IX Governo Constitucional marca assim uma etapa de incremento na

democratiza~aoda administra~ao publica, marcada desde 198355 , pela institui~iio da

Alta Autoridade contra a Corru~iio, com 0 objectivo de "institucionalizar urn orgdo de denlincia

e participa!;iio" e de implementar a transparencia na administra~iiobern como de proteger os

cidadiios.

POl-em, as "virtualidades" do "bloco central" esfumaram-se na luta entre dois projectos de

sociedade correspondentes a outros dois blocos sociais. E a conflitualidade nas rela~oes de

poder entre estes dois blocos estalou bern cedo. Em 27/4/1984, Mota Pinto acusava "0 PS

de se ter deixado apanhar pelo PCP traindo 0 espirito da coliga~ao"56. Em

8n/1984, 0 mesmo Mota Pinto protestava por ainda niio estarem criadas as condi~Oes para a

privatiz~iio da economia:

ore incrivel que 0 Governo tenha assumido corajosamente a abertura de
sectores como a Banca e os Seguros a iniciativa privada e que a administrat;ao

e a burocracia nao tenham podido concretizar essa medida"57.

A tensiio entre os dois blocos sociais representados no poder subiria de tom e em

27n/1984, quatrocentos militantes do PS dirigiram urn pedido a Mano Soares

"para que preserve os valores com que 0 povo Portugues 0 identijicou,,58

e revelando apreensiio pelo

"papel que 0 partido tem desempenhado na sociedade Portuguesa,,59.

Perante este cenano, em 26/5/1985, Maria de Lurdes Pintassilgo dizia no American Club:

ora volta do universo pol{tico-partidtirio, e na jebre secttiria das ideologias,

deixaram-se na sombra valores jundamentais da democracia,,60.

52) D.L. 62/85 de 13(3.
53) D.L. 161/80 de 28/5.
54) DL. 300/85 de 29/7.
55) D.L. 369/83 de 6/10.
56) In Joao Morais e Luis Violante (1986): Cronologia dos Factos Econ6mico-Sociais de Portugal (1926-

1985), Livros Horizonte, Lisboa, p. 412
57) Idem., p. 417

58) Idem, 419.
59) Idem,.
60) Idem,446.
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Em 19/5/1985, na Figueira da Foz, Cavaco Silva eeleito Presidente do PSD. 0 projecto

Social Liberal tinha arranjado urn Ifder carisrnatico. A ruptura com 0 PS era evidente61. E em

12/1211985, perante as camaras da RTP, Cavaco Silva anunciava: "0 pais vai

iniciar uma Jase de crescimento economico pois a crise, a Jase de recessiio
terminou".

Aparenternente, 0 sub-periodo que acabamos de analisar incrernentou urna relativa

dernocratizalYao da adrninistralYao publica. Porern, tal e ilusorio se analisarrnos as

contradilYOes em torno das condi~oes da participa~ao que nao forarn favoraveis ii

democracia participativa, rnantendo-se antes condicionalismos anteriores restringindo a

participalYiio adimensao de particip3lYao consultiva e diferida

Com efeito, se 0 direito de negocialYao na funlYao publica "abrange a negocia~iio

colectiva e a participa~iio na fixa~iio das condi~oes de trabalho dos

trabalhadores da administra~iio publica" 62, "a administraljiio e as associaljoes

sindicais estiio limitadas pelo principio da prosseculjiio do interesse publico

( ...) e 0 acordo obtido vale como recomendaljiio e niio tem natureza de

convenljiio colectiva, contrato ou acordo colectivo, nem produz, por si so,

quaisquer eJeitos juridicos. A estrutura, atribuiljoes, competOncias, politicas de

recursos humanos, gestiio e Juncionamento da administrljiio publica niio podem
ser objecto de negocialjiio colectiva"63. Depois, benevolamente,

paternalisticamente, aJirma-se que "e reconhecido aos trabalhadores da AP 0

direito de participarem (...) no controle da execuljiio dos pianos economicos e
sociais"64. Mas, nunca tal controle foi regulamentado e esta participalYao consultiva far-se-ia

sempre por via indirecta e representativa "atraves das associalYoes sindicais"65 ou pela via da

expressiio da opiniao atrtaves da irnprensa

Identico problema encontramos no Conselho Permanente da ConcertalYao Social cujo

fundamento

"reside, pois, na necessidade de institucionalizaljiio, em Portugal, do

dinlogo e da consulta entre 0 Governo e as principais organizaljoes a nivel
conJederativo dos trabalhadores e dos empregadores,,66 com ''!unljoes

consultivas e de parecer".

Por isso, esta participa~iio tinha uma fun~o cooptativa, como afirmarnos antes.

Esta interpretac;iio ganha mais consistencia se analisarmos a situac;iio da

61) A rupturn deu-se uos fins de Junho de 1985. A 3 de Julho 0 PR comunicava ao Pais a dissolu~iio da AR.
Em 6 de Outubro, 0 PSD ganhava as Elei~oes com 29% dos votos contra 20% do PS e 18% do recem
criado PRD. Cavaco Silva foi empossado Primeiro Ministro em 5/11/1985.

62) Art· I· Ponto 2 do D.L. 45-A/84 de 3/2.
63) Arts. 3· a 12· do D.L. 45-A/84 de 3/2.
64) Idem, Art 9·,
65) Idem,

66) D.L. 74/84, de 2/3
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administra..ao publica a luz do novo e actual estatuto disciplinar dos

funcionarios civis da administra..ao central, regional e local67, visando impor

urn c6digo de conduta burocratica aos funcionarios:

"visa a presente revisiio (do estatuto) contribuir para que a AP fique

dotada com instrumentos legais mais adequados ao combate a corrupt;iio numa

perspectiva de normalizat;iio da propria administ~at;iio"68.

Em congruencia. "consideram-se deveres gerais dos funciontirios
a) 0 dever de isent;iio

b) 0 dever de zilo

c) 0 dever de obediincia

d) 0 dever de lealdade

e) 0 dever de sig,10

n 0 dever de co"ect;iio
g) 0 dever de assiduidade

h) 0 dever de pontualidade"69.

Como se ve. nenhum dever alude a eficacia mas todos impoem a eficiencia.

Querendo "moralizar" a AP e "criar no publico a confian~a na AP"; sem duvida que era urn mau

come~o e qualquer tentativa de participa~iio seria desigual. Tal como no Estado Novo,a

obediencia passava a ser urn principio deontol6gico generico do funcionario
publico.

67) DL. 24/84 de 16/1.
68) Idem. Ponto 2 do Prefunbulo.
69) Idem
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QUADRO N· 4 - Periodos Politico-Administrativos na evolu~iio do Estado

entre 1926 e 1986

Periodo Sub-periodos Etapas Caracteriza~iio

1· - 1926-33 1.1. 1926-1928 Transi~aoPoIftica

Fonn~lIo Polftico-Ad- 1.2. 1928-1933 Constitui~o IdeoI6gica e Nonnativa
ministrativa

2· - 1933-47 2.1. 1933-1940 Mobiliza~aoCorpomtiva

I·Perfod
Mobili~aoIdeol6gica 2.2. 1941-1947 Apelos ainiciativa privada
e Implemen~ao do
Corpomtivismo e do
Estado Administrativo

3·- 1947-61 OcidentaIiza~Mitigada atrav~s de
Estado CapilaIismo Monopolista de Estado
Novo e E1ei~iles controladas

4· - 1961-68 Expansao Econ6mica e Repressao
Polftica. Decadencia do Estado Cor-
pomtivo

S· - 1968-74 - Renova~ao na Continuidade
- Abertum Polftica e Expansao da
Sociedade Civil

- Mobilizac;lIo Educacional
- Emergencia das Contradi~slnter-

nas do Regime

10 - 1974-76 Mobiliz~Revoluciorulria e partici-
pativa. DuaIidade de Impotencias
Transi~lIo Controlada pam a Democra

22 Perfodc cia Ocidental

22
- 1976-83 2.1. 1976-1979 Nonnalizac;ao do Aparelho Adminis-

trativo do Estado e das Rela~s entre
NonnaIi~lIoe Desva- Estado e Sociedade Civil.
lo~lIo da Sociedade Implementa~ao da Ordem Constitu-
Civil cional com refol\Xl dos poderes do

RepUblica Estado.
Democrn-

tica 2.2. 1980-1983 Afinn~lIo do Projecto Social da
e Burguesia e do Aparelho Adminislm-

PIUTa-
lista

livo do Estado.

32
- 1983-86 Reafinnac;lIo da DescentraIiza~lIoAd-

ministrativa como princfpio te6rico,
da particip~lIocooptativa e represen
tativa e da ordem econ6mica capita-
HSla.
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Fonnado Projecto Processo de Materializ~o Fonnade Tipode Organiza<;ilo da

Estado Social Constru<;ilo da da Solidariedade Participa<;ilo Administra<;ilo
Perlodos Dominante Ordem Social Ordem Social Social PUblica

1'1926-33 Ditadura Militar e Social Cal6lico Concentrado no Imposi~Ao por via Mec8nica Anlropol6gica Centralizada
Administrativa Burguesia Agriria e Govemoena Administrativa.

Indusbial Igreja ldeo16gica, Religio

2' 1933-47 AutoritArio-Corpo- Social Cat6lico Concentrado no Imposi~ao por via Mecfu1ica Anlropol6gica Centralizada
rativo-Adrninistra- Burguesia Agriria e Chefe do Govemo Administrativa,
tiva Indusbial e nalgreja ldeol6gica, Religio...

3' 1947-61 AutoritArio-Corpo- S. Cat. Burg. Ag. Concentrado no Impo.i~Ao por via Mecfu1ica Anlropol6gica Centralizada
rativo-Administra- Indusbial (hefe do Govemo Administrativa,
tivo-SCK;ial Capitalismo Mono e nalgreja Ideol6gica, Religio

nnlista de Estado sa e Renressiva
4' 1961-68 AutoritArio-Corpo- Social Cat61ico Concentrado no Imposi~!o por via Mecln.ica Atrav~s da ex- Centralizada

rativo-Administra- Burguesia (hefe do Govemo Admini.trativa, pressAo da op.
tivo-Social Indusbial e na Igreja e nas ldeol6gica, Religio pUblica contro-. . ... ,"".

5'1968-74 AutoritArio-Admi- Social Cat6lico Concentrado no Imposi~Aopor via Mednica Atrav~sda ex- IntencionaV descon
nistrativo-Social- Burguesia (hefe do Govemo Administrativa, pre.silo da op. centrada mas cen-
Corporativo Indosbial e oa Igreja e nas Ideol6gica, Religio publica contro- tralizada. . ... ,.

6' 1974-76 EstadoDuai Exerclcio do Poder Disbibuldo por tod Mobiliza~Ao popu- "Communitas" Directae IntencionaV descon
pelas Classes a Sociedade Civil lar materializada vinculante centrada mas cen-
Traba1badoras em leis traIizada

7' 1976-83 Estado de Direito Burguesia Indusbia Conduzido pelo Es- Via Administrativa Orglinica Directa no voto, Intencional/ descen
Administrativo coarctada pelas rela lado ouvida a Soci- consult. e repres. tralizada mas pre-
Democrmico ~de produ~Ao edade Civil na elabor. de leis dominante/ centra-

•. n ......n lizada excepto des-

8' 1984-86 Estado de Direito Proj. Soc.Cato!. Conduzido pelo Es- Via Administrativa Orglinica Directa no voto, centraliz~Ao terri-

Administrativo Burguesia Indust. tado ouvida a Soci- consult. e repres. torial das Autar-

Democrmico miligada pela edade Civil na elabor. de leis quias e funcional

racionaliza~ e na gestao <las Universidades
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QUADRO N2 6 - Diferencia~ao entre perlodos Polltico-Administrativos e

periodos em Administra~ao Educacional Primaria

Polltico-Administrativos Administrativo-Educacionais

Sub- Etapas Caracteriza~a(
Sub- Etapas Caracteriza~aoperlodos periodos

1926-33 1926-28 Transi~ao 1926-35 1926-29 Transi~o

(FonnatrOO) 1928-33 Cons~ao ideol6gi- (Constitui~ao 193()..35 Constru~ao adminis-
co-administrativa Administrati- trativo-educaciona1

vo-""·~~ion.'

1933-47 Endoutrina<;aoldeo- 1936-51 1936-40 Endou~ao

(Mob~) 16gica. Religiosa e (Mobilizac;ao 1941-51 Mobili~ona
Hier3rquica ldeo16gico-

Endou~
"""c~ional\

1947-61 Desenvo1virnentismo 1952-68 1952-61 Constru~ao da Neces-
~ao) Econ6mico sob capi- (Desenvolvi- sidade 00Ed"c~ de

talismo de Estado mentismoe- Massas

1961-68 Repressao Pol1tica e ducaciona1 1961-68 Realiz. da Esc. Prim.
Exnansao Canitalista Primmo) Obrioat6ria de 4 anos

1968-74 LiberaliZll\'ao Pol1tica 1969-74 Constru~ do Dis-
(Reno~ conlrolada (Mobi1iZlll'lio curso da Democrati-
na Continui- Modernizal;:ao Econ6- Educacional) ~doacessoa

dldl) mica Educa\;lio

1974-76 MobiliZll\'ao Revo1u- 1974-77 DemocratiZlll'aodo
(Crise do cion3ria acessoaEd~

Estado)

1976-83 1976-79 NormaliZlll'ao e 1977-83 1977-80 Regresso dos Profes-
(N~ Regu1amen~ao (Desvaloriza- sores a sala de aula

1980-83 RecentraliZlll'lio do ~ao da Mobili- 1980-83 RecentraliZlll'oo da
Estado la!<OO Educa- Adm~da

cional

1984-86 Desconcen~ao 1984-86 Reconstru~ao do Es-
(Raci0na1iza- Administrativa e !ado Hienlrquico.
~edescen- Partici~ao Consul- Coop~ao da So-
tralj~te6- tiva ciedade Civil
rica



- 104 •

II PARTE
(Capitulos IV e V)

Nos pr6ximos dois Capftulos tentaremos realizar os objectivos lc e Id, os

subobjectivos 1.5, 1.6. e 1.7; e 0 objectivo 2, estabelecido no ponto 3 da Introdu~ao, bern

como resolver as hip6teses 1 e 2 no que conceme a congruencialincongruencia entre os

principios polftico-administrativos, as estrat6gias organizacionais da estrutura administrativa da

educa~ao primaria e os nfveis e fun~oes organizacionais atribufdas as estruturas distritais,

concelhias e locais.

Reconstituiremos assim a evolu~iio da estrutura administrativa da Escola Prirruiria, entre

1919 e 1986, considerando, primeiro, as caracterfsticas polftico-adrninistrativas; de seguida, 0

nfvel organizacional de cada estrutura e 6rgao de administra~ao e, em terceiro lugar, 0 seu

enquadrarnento funcional, em termos do cicio do processo administrativo. Conjuntamente com

esta analise, elaboraremos quadros e organogramas representativos nao s6 da estrutura

adrninistrativa como das rela~Oes entre os diferentes 6rgiios e estruturas, ao mesmo tempo que

evidenciaremos as diferentes mudan~as, ao nfvel da estrutura e respectivos 6rgaos, marcantes

de cada perfodo e subperfodo em analise.
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CAPITULO IV

ESTRUTURA DA ADMINISTRAC;A.O DA ESCOLA PRIMARIA, ENTRE 1926

e 1974

1. A ESTRUTURA EXTRA- ESCOLAR DA ADMINISTRAC;A.O DA

ESCOLA PRIMARIA ENTRE 1919 E 1974

1.1. A I REPUBLICA: UMA TIMIDA DESCONCENTRAC;A.O TECNICO·

ADMINISTRATIVA

Para uma melhor amilise da reorganiza~ao administrativa do Ensino Primano

empreendida pelo Estado Novo, julgamos com interesse reconstituir, ainda que brevemente, 0

sistema administrativo da Educa~ao Pritruiria vigente are ao "golpe de Estado" de 1926.

Tal sistema administrativo resultou da reorganiza~ao, em 19191, do implementado

pela Republica em 19112, mantendo-se este na materia nao alterada por aquele.

Assim, na Reforma de 1919, emergem claramente quatro niveis territoriais de

administra~ao - central, transconcelhio, concelhio e local, correspondendo os dois primeiros,

respectivamente, aos niveis institucional e intermedio de administra~ao e os dois ultimos ao

myel tecnico-adrninistrativo e tecnico-pedag6gico.

o nivel central e 0 nivel da concep~ao estrategica de programas gerais e

regulamentos e controle dos outros mveis, e e constituido pela Dire~ao Geral do Ensino

Primano e Normal3, com fun~Oes de natureza educativa, pedag6gica e adrninistrativa, tendo

como 6rgaos de consulta 0 Conselho Superior de Instru~ao PUblica e a Junta Consultiva4.

I) Dec. 5787-A de 10/5/1919, in Diario do Governo, pp. 1101-1107, e Dec. 6137, in D.G. n2 198 de
29/9/19, pp. 281-306.

2) Dec. de 29/3/1911, in Legisla~ao Portuguesa, pp. 573-785.

S6 a partir de 1913 e que as Leis e Decretos slio numerados.

3) Em 1911, esta Direc~ao Geral chamava-se Direc~ao Geral de Instrur;ao Primaria, dependendo enllio do
Ministerio do Interior. A partir de 15m13 passou a depender do Ministerio da Inslru,ao Publica, data em
que este foi criado e a Direc~ao Geral passou a chamar-se enmo DG Ensino Primario e Normal. Em 1930
(Dec. 18646 de 19m passou a chamar-se Direc~ao Geral do Ensino Primario e, a partir de 27/9/71 (D.L.
408/71) passou a chamar-se DirCC\'oo Geral do Eosino Basico.

4) Esta Junta resultou da extin~oo de tres circunscri~tles escolares que agrupavam os circulos escolares das
Regitles Norte, Centro e Sui, com sede, respectivamente, no Porto, Coimbra e Lisboa. Os tres InspectoTes
das circunscri,lles escolares passaram, em consequencia da extin,ilo destas, a constituir a Junta Consultiva
da Direc~oodo Ensino Prim:lrio e Normal.
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Como 6rgao de controle administrativo, a Direc~ao Geral do Ensino Primano e Normal tutelava

as ac~Oes das Juntas Escolares5 nas Climaras Municipais, a nfvel concelhio. E como 6rgao de

controle pedag6gico ela tutelava os Inspectores de Circulo Escolar6.

o nfvel transconcelhio era 0 dos Inspectores de Circulo Escolar, 6rgaos com

diferentes fun~oes: concep~ao intermedia a nfvel pedag6gico, coordena~ao e orienta~ao

pedag6gica dos professores, coordena~ao e integra~ao das componentes administrativa e

pedag6gica nosnfveis concelhio e local e controle tanto das Juntas Escolares como dos

Professores, nas Escolas.

o nfvel concelhio, apesar de constitufdo pelas Juntas Escolares, nas Climaras

Municipais, nao era urn nfvel de concep~ao intermedia mas tao s6 de execu~ao criteria!. Tal

resulta do facto de que quer a cria~ao de escolas quer os or~amentos tinham de ser

homologados pela DGEPN e os concursos pela Inspec~ao de Circulo Escolar. No entanto, as

Juntas Escolares tinham urn grande poder sobre os professores pois delas dependiam os
vencirnentos e 0 controle da assiduidade destes7.

o nfvellocal era urn nfvel de conce~ao tecnico-pedag6gica, execu~ao tecnico

pedag6gica criterial e execu~ao administrativa normativa ou burocnitica. Com efeito, as escolas

erarn govemadas por dois 6rgaos: 0 Director da Escola, norneado pelo Govemo, sob proposta

do Inspector de Circulo Escolar e 0 Conselho Escolar constitufdo por todos os professores

efectivos na Escola.

o Director da Escola era 0 6rgao de administr~aodesta, subordinado ao Inspector

de Circulo Escolar, assumindo ao mesmo tempo uma fun~ao de coordena~ao dos professores

na Escola, modelo de rela~oes humanas, e uma fun~ao de controle do cumprimento nonnativo.

Alem disso, era 0 elo de liga~ao entre a Escola e "os primeiros responsaveis pela educa~ao dos

fIlhos", os pais. Assim, ele veiculava uma autoridade de linha que recebia do Inspector de

5) As Juntas Escolares eram 0 6rgllo de adminiSlra\'llo patrimonial e financeira das eseolas. de controle das
faltas dos professores e de organiza~l1o dos concursos para professores interinos. que correspondiam aos
actuais agregados. Elas eram constituidas por oito elementos sendo urn Vereador da Fazenda e outro da
Instru~llo da respectiva Cilrnara Municiapal, urn representante das Juntas de Freguesia do Concelho, Ires
Professores do Ensino Primano, eleitos pelos professores do concelho. 0 Inspector do Circulo Eseolar ou
urn professor seu Delegado, e 0 Secret1rio das Finan~as do Concelho. Para al~m das compet~ncias

anteriormente mencionadas, competia as Juntas Eseolares criar lugares de professores e cursos nocturnos do
Ensino Primario.

6) Os Inspectores de Circulo Escolar dependiam directamente da DGEPN. Por isso, estavam sob 0 seu
controle directo. Eram nomeados por concurso de provas publicas e 0 seu ambito de ac~llo era
transeoncelhio, pois 0 circulo eseolar agrupava varios concelhos de urn distrito adminislrativo. 0 numero
de circulos escolares era em 1911, de 75 (ver legisla~llo portuguesa, MI, DGIP, 14n, p. 1499 e 25/11, p.
2078). E pela reforma de 1919 passaram a 87 (ver Dec. 6137, de 29/9/19, pp. 305-306). Note-se que, at~

19140 6rgllo oficial da governa~llo se charnou Legisl~l1o Portuguesa, altemando 0 seu nome, em 1915 e
1916, entre Legisla~llo Portuguesa e Diario do Govemo, passando definilivarnenle a esle ultimo nome a
partir de 1917.

7) Nllo deixam de ser curiosas as afirma~oes contidas no Dec. 16024, de 13/10/28 acerca do estatuto
administrativo das Juntas Escolares: "(... ) recorreu-se a deseentraliza~llo do Ensino, passando para as
Cilrnaras Municipais os Servi~os Administralivos pela cria~llo das Juntas Eseolares (... )", (Introdu~o ao
Dec. 16024, , 12, p.2080).
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Circulo Escolar nao sendo por isso, subordinado ao Conselho Escolar a nao ser em materia

t6cnico-pedag6gica, da competencia deste, a linica que Ihe conferia caracter deliberativo e que

conferia it escola capacidade de conce~ao t6cnico-pedag6gica8•

Neste aspecto, este modelo de administra~ao exigia urn professor bern preparado

cientifica, pedag6gica e socialmente, a que N6voa (1987, I, pp.52-56) chamou

"profissional", portador por urn lado "d'un corps de savoirs et de savoirs faires" e

de uma "dimension ethique et diontologique" e, por outro lado, exercendo uma pratica

profissional caracterizada por

1) "La pratique il plein temps; 2) Un support legal il l'exercice de

l'activite; 3) Formation specifique, speciallise et longue et 4) La

constitution d'associations professionnelles".

Em conclusao, diremos que 0 modelo adrninistrativo da educ~ao, vigente a partir

de 1919 e ate 19289 compartimentaliza a Adrninistr~ao Burocratica, Patrimonial e Financeira e

a Adrninistra~ao Pedag6gica, especializando 6rgaos especfficos para cada uma delas. Da

estrutura~ao dos diferentes 6rgaos conclui-se que 0 sistema e centralizado quanto it primeira e

desconcentrado quanto it segunda, especializando-se nesta, fundamentalmente, a fun~ao do

contro1e aos niveis institucional, intermedio e tecnico-pedag6gico e da concep~ao tecnico

pedag6gica ao nivel da escola. Apresentamos no quadro nQ 7 uma sintese deste sistema

adrninistrativo e no organograma nQ I a rela~ao entre as suas diferentes estruturas.

8) A este respeito eram as seguintes as alribuir;oes do Conselho Escolar:

"Resolver sobre a fonna de execur;ao dos programas de ensino; apredar e aplicar os rnelhores metodos e
processos de ensino; tratar da organizar;ao e adrninistr~ao da Biblioteca, do Museu Escolar, das Caixas e
Cantinas Escolares; organizar a distribuir;ao dos exercicios em cada classe; elaborar os regularnentos
internos necessanos para a boa ordern e disciplina da Escola e a submeter ao Inspector de Circulo Escolar;
organizar as excursOes, passeios pedag6gicos e col6nias de ferias; propor ao Inspector a1terar;ao nos
hor3rios; escolher os rnanuais escolares, de entre os aprovados". (Ver. Art. 116 do Dec. 6137, de 29/9/19).

9j 0 primeiro acto significativo na refonnular;ao da Adrninistrar;ao deEduc~Prirn3ria durante a Ditadura de
Cannona, data de 1928 (Dec. 16024, de 10/10) e tern a assinatura de Duarte Pacheco, consistindo na
reorganizar;ao da Inspecr;ao Escolar.
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QUADRO N" 7· Sintese do Sistema Administrativo da Escola Primaria

entre 1919 e 1928

Nivel Estruturas
Nivel Fun~oes

Territorial Organizacional Organizacionais

- Direc~ao Geral do En- Institucional - Conce~ao e Planeamento Pedag6gi-
sino Primmo e Nor- cos, Administrntivo, Burocratico e
nal. Financeiro;

Controle das Juntas EscoIares e dos

Central
Inspectores de Circulo Escolar

- Conselho Superior de Institucional - Consulta e Apoio Organizacional
Instru~aoPUblica

- Junta Consultiva Institucional - Consulta e Apoio OrganizacionaI

- Controle dos Inspectores de Circulo
E<cot.r

- Coordena~ao e inte~ das Juntas
Escolares e Escolas.

Transconcelhic -Orien~ e Form~ao do Professorado
mas - Inspeclores de Circulo Interm&lio - Controle dos Actos Pedag6gicos e Ad-

Infradistrital Escolar
ministrntivos das Escolas

- Controle dos Administrntivos das
Juntas Escolares

-Ela~ de Programas deExec~
Teenico-Admi- Patrimonial e Financeira

Concelhio - Juntas Escolares
nistrntivo, Pa- - Controle das Faltas dos Professores
trimonial e Fi-
nanceiro - Concurso dos Professores Interinos

- Vencimenlos dos Professores

- Director da Escola ncnico-Admi- - Coorde~ Pedag6gica e Controle
nistrativo e Co- Burocmtico

Local <Idenar;lIo Peda-
g6gica

- Concelho Escolar Teenieo Peda- - Conce~, Exec~ao e Controle
g6gico Teenieo-Pedag6gico
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Organograma nQ 1 - Organograma do Sistema Administrativo da
Educa~ao Primana entre 1919 e 1928

Ministro
da

Instru<;ao Publica

1-----------
-~ .._ _._ _.._ -Director Geral

do
Ensino Primano e Nacional

~----....----..····················i :
! I

Junta
Consultiva

I
Inspectores de

Circulo
Escolar

I

Juntas
Escolares

I
Director

da
Escola

Conselho
Superior de
Instru~ao

Publica
a)

,
I
I
I
I
I
I
I
I

_____ J

I
Conselho
Escolar

a) Criado pelo Dec. 11981, de 28f7/26 e regulado pelo Dec. 12256, de 3/9/26 e Dec. 18104, de 26/3/26
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1.2. A DITADURA MILITAR (1928 A 1932): UMA

ESTRUTURA«;AO ADMINISTRATIVO·BUROCRATICA COM BASE

NA ESPECIALIZA«;AO DAS FUN«;OES DE CONTROLE E DA

UNIDADE DE MANDO.

o perfodo que decorre entre finais de 1926 e princfpios de 1932 e urn perfodo de

constru9iio do modelo estrutural-funcional que viria a dar origem aReforma de 1933, cuja

estrutura domina ainda nos nossos diasiO. Daqui emerge a nota de que a Reforrna de 1933 nada

altera de essencial quanto ao modele estrutural construido entre 1928 e 1932, alterando sim, e

profundamente, 0 modelo t6cnico-pedag6gico ao myel da Escola 11.

Assim, pensamos ser importante dedicar algumas palavras a analise desta

constru9iio estrutural-funcional, cujas linhas de for¥a siio as seguintes:

a) Refof9o das fun90es de Inspec9iio criando vanos niveis de exercicio do controle

com fun90es especfficas adequadas a cada mvel I2 (1926);

b) Passagem da compartimentaliza9iio da orienta9iio e controle atraves de 87

Directores de Circulo Escolar13 para a integra9iio dessa orienta9iio e desse

controle, a nivel distrital, em 18 regioes escolares, subordinando toda a ac9iio

do controle a 18 Inspectores Chefes, construindo assim uma maior unidade de

mando que tambem passou pela extin9iio do cargo de Inspector Geral do Ensino

Primano e Normal, concentrando as suas fun90es no Director Geral do mesmo

EnsinoI4:

No seu nueleo central, islo e, no que respeita 3S Direc~oes Escolares e Deleg~oes Escolares, ela ainda hoje
perdura. Sobre a continuidade da Refonna de 1933 em rela~ao 3 de 1928, leia-se no prefunbulo ao Dec.
22369, de 29/3/1933: "(...) as providlncias agora decretadas nilo silo mais que
aperfei~oamento e consolida~ilo dos princfpios fundamentais em que assentou a
Reforma de 1928, consagrados pela experilncia de quatro anos".

Idem.

Logo em 1926 (Dec. 12706, de 20/11) sao criados dois 6rgaos de coordena~o e tutela dos Inspectores de
Circulo. Sao eles, oito Inspeclores directamente dependenles do Director Geml e urn Conselho de Inspe~lio

que viria a ser extinto em 1930 (Dec. 18347, de 17/5) e substituido por urn Conselho Disciplinar do
Magisterio (Dec. 18934, de 17/10/1930). Mas 0 momenlo de maior hiemrquiz~lioeconstituido pelo Dec.
16024 de 13/10/1928 que instilui 0 cargo de Inspector Geral acima do Conselho de Ins~lio que agora
passa a chamar-se Conselho Centml de Inspec~lio pam 0 distinguir do Conselho de Inspectores Chefes,
6rgao de decisao e coorden~lio entre regioes escolares e do Conselho de Inspec~lio Regional ao nivel de
cada regiao escolar.

Decretos 12706 de 20/11/1926 e 12854 de 17/12/1926.13)

14) Esta descompartimentaliza~lioverificou-se em varios momentos dos quais os mais significalivos slio
constituidos pelo Dec. 16024 de 13/10/1928, ao extinguir as Inspec~oes de Circulo Escolar e criar 18
Inspec~s de Regilio Escolar; pelo Dec. 17926, de 8/2/1930, ao extinguir 0 cargo de Inspector Geral do
Ensino Prim3rio e concenlrar as suas fun~(jes no DGEPN: "nenhuma vantagem se verifica dll
duplica~ilo dos cargos de Director Geral e Inspector Geral, porventura geradora de
conflitos de atribui~iJes com que a boa ordem dos servifos so se prejudica" (preambulo
ao Dec. 17926, de 8/2/1930).

lOj
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c) Passagem de urn provimento das fun\(oes de chefia e Inspec\(ao atraves da via

meritocnitica para urn provimento de coopta\(ao dos dirigentesl5;

d) Instabilidade da nomenclatura de alguns dirigentes e de algumas estruturasl6;

e) Comprornisso com algumas "Institui\(Oes" republicanas17;

f) Estrutura\(ao Fayoleana da adrninistra\(ao;

g) Redu\(ao da representa\(ao da sociedade civil a 6rgaos consultivos e deliberativos

centrais18.

A conclusao que daqui se extrai e a de que, neste espa\(o de tempo, entre 1926 e

1932, a hist6ria da Adrninistrar;ao do Ensino Primario e a hist6ria da Inspecr;ao do Ensino

Primario, para a melhoria da qual e necessario "adicionar uma Jiscalizat;iio superior

(...) actuando sob a Direct;iio dum organismo responsavel pela boa marcha do

Ensino"19. porque

"Os Inspectores, votados a um isolamento que lhes niio permite uma

Jacil troca de ideias e impressiies com individuos da sua categoria mental e de
classes dirigentes ou educadoras, encontram-se sujeitos as influencias de um

meio de pouca cultura espiritual e em que 0 prestigio de independencia de
muitos deles se encontra diminuido (...)"20.

Por isso, esta hist6ria coincide com 0 reforr;o dos poderes dos Inspectores Chefes

das Regioes Escolares21. e dos do Director Geral do EPN quer pela concentrar;ao neste das

15) Com efeito, s6 a partir de 1930 e que dirigentes dos diferentes 6rgaos e lnspectores passaro a ser nomeados
e demitidos, livremente, pelo Ministro ou pelo DGEPN, conforme 0 nivel escalar.

16) Em 1926, (Dec. 12706) os Inspectores de Circulo passam a Direclores de Circulo e sao criados os oito
Inspeclores Centrais. Tambem em 1926 (Dec. 12854, de 17/12), os Inspeclores Centrais passaro a chamar
se lnspectores Chefes e os Directores de Circulo vollam a chamar-se lnspectores de Circulo. Em 1928, os
Inspectores das regi1les escolares passam a chamar-se Inspectores Chefes e os Directores de Circulo .
lnspectores (Dec. 16024).

17) E importante referir aqui que este compromisso envolvia uma dimensAo de Democracia
Representativa. Com efeito, 0 Dec. 16024, de 28, mantendo os Circulos Escolares e as Juntas
Escolares, ainda que alleradas na sua composi~Ao, manlinha a elei~Ao de urn professor do Concelho
Administrativo para seu membro e secretario. Por outro lado, ate 1933. mantiveram-se os Conselhos
Escolares nas Escolas. E, a urn nivel de consulla central, os Professores estavam representados no
Conse1ho Superior de Instru~ao PUblica, ainda que essa represenla,Ao fosse limitada aos Professores do
Concelho de Lisboa (ver Decs. 18104, de 19/3/1930 e 18664, de 24ntI930).

18) Caso da Comissao de Educ3\;ao Popular (criada aquando da reorganiza,ao dos servi,os do MIP, em 1929
(Dec. 16481, de 8/2)) e do Conselho Superior de Instru,ao Publica (ver nota17). Mas este processo
verificou-se tambem ao nivel da organiza,ao da Inspec,Ao, em que as rel3\;1les entre os Inspectores e 0

lnspector GeraI eram medializadas pelos 6rgaos j3 referidos na nola 12.

19j Dec. 12706 de 20/11/1926.

20) Dec. 16024, de 13/10/1928.

21) Tal refor~, para alem das comperencias atribuidas pelo Dec. 16024 e operado ainda em 1929 (Dec. 16361,
de 14/1) e em 1930 (Dec. 18380, de 23/5). Por este ultimo, jii podem desdobrar as escolas, colocar
professores interinos e deslocar professores dentro da regiAo escolar.



- 112 -

fun¥oes do Inspector Geral do Ensino Prirmrno22, quer pelo refor¥o dos poderes (sobretudo da

capacidade de controle) que a reorganiza¥iio do MIP, de 1929,lhe conferem23.

Urna analise organizacional justifica-se ao Dec. 16024, como organizador-charneira

da Administra¥iio do Ensino Primano, neste perfodo, e aorganiza¥iio estrutural da DGEPN .

Fazemo-lo atraves dos quadro nQ 8 e dos organogramas 2 e 3 .

Na sequencias das linhas de for¥a expressas na introdu¥iio a este ponto, e
igualmente importante referir 0 conflito entre burocracia e coopta¥iio ideol6gica. Com efeito, a

organiza¥iio funcional dos diferentes departamentos assenta no conceito Weberiano de

independencia face aos administrados e superiores hierlirquicos:

"Reconhece-se que (...) os Inspectores ficam, dessa forma, em

situaliiio de maior independencia e 0 professorado Primtirio cereado de mais

garantias, sendo os seus servilios apreciados com mais justilia e
imparcialidade "24.

Mas como garantir essa independencia se, em 1930 Inspectores Chefes, Inspectores

e Directores de Escolas erarn ja todos nomeados pelos nfveis superiores na cadeia escalar? De

resto, 0 indicador essencial de que a isen¥iio burocratica niio era urn elernento bastante da-o 0

Dec. 16481, de 8/2/1929, ao prescrever 0 fim da 10nga permanencia na carreira administrativa

dos Servi¥os Centrais do MIP, colocando af os funcionarios por contrato anual renovavel:

"(...) a experiencia tem demonstrado que um modo de provimento

definitivo nestes cargos e menos adequado a estimular e garantir 0 zelo, a
diligencia, a pontualidade, 0 esp(rito de ordem e disciplina (...) adopta-se 0

regime de provimento por contratos anuais (...) na medida das provas de
idoneidade e competencia ( ...)"25.

Urn outro exemplo deste conflito e 0 conceito de funcionario superior do MIP:

"( ...) ao mesmo tempo que burocratas disciplinados e

disciplinadores, mestres educadores e apostolos que pela sua especial

preparaliiio e pela sua iniciativa bem orientada promovam e realizem, com acliiio

perseverante, e como quem exerce 0 sacerdocio, 0 alargamento e levantamento
da cultura nacional"26.

Tarnbem dissemos que a estrutura¥iio dos departamentos administrativos foi

essencialrnente fayoleana. Com efeito, a cria~iio de unidades estruturais (departamentos) quer

ao nfvel central quer ao nfvel da dissemina¥iio da educa¥iio e dos seus servi¥os de apoio,

realiza-se na base dos princfpios de especializa¥iio horizontal (servi¥os centrais) e da extensiio

22) Dec. 17926, de 812/1930.

23) Dec. 16481, de 8/2 e 16836 de 13/5, ambos de 1929.

24) Preambul0 do Dec. 16024, de 1928.

25) Pre1imbul0 ao Dec 16481, de 8/2/1929.

26) Idem, preambulo.
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da capacidade de informa"iio e controle nos servi"os territorialmente desconcentrados

(Insp~oes Escolares e Directores de Escolas). Nos organogramas nOs 4 e 5, representando a

DGEPN nas duas remodela"oes do MIP27, podemos analisar como os princfpios da

especializ~iio funcional estiio presentes.

27) Decs. n's 16481, de 8/2/19289 e 16836 de 13/5/1929. Esta ultima remode1lll'ao resultou da integflll'ao no
MIP dos Servii;os do Ensino Tecnico, pelo Dec. 16729, de 13/4, integrados ate esta data, nos Ministerios
do Comercio e Comunicai;tleS e da Agricultura.
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QUADRO N" 8 - Sintese do Sistema Administrativo da Escola Primaria

entre 1928 e 1933

Nfvel Estruturas Nfvel Fun~Oes

Territorial e6rgaos Organizacional Organizacionais

- Direc. Geral do EPN Institucional - Concep.• Organi., Direc. e Controle

- Insp. Geral do EPN a) Institucional - Concep., Organiza,~o e Conlrole

- Cons.Cenlr de Insp. b Institucional - Direc,~o, Avalia,ao e Cootrole

- Comissao de Educ. Institucional - Consulta e Apoio ESlrategico
Central Popular e)

- Conselho de Insps. Institucional - Consulta e Coorden~~o Nacional
Chefes

- Cons. Superior de Institucional - Consulta e Participa¢o consultiva e
Instru,~o PUblica representativa da Sociedade Civil

- Conselho Disciplin. Instituciooal - Aval~ao e Conlrole
do Magisterio c)

- Regiao Escolar
· Inspector Chefe Intennedio - Coomen. e Inte~ao Pedag. e Admin.

DistritaI Organ. Direc. e Conlrole dos Insps e Profs
· Inspectores Tecn.-Inspectivo - Exec. da Orient. e Conlrole dos profs.

Assessoria aos Inspectores Chefes
· Secretaria Tecn.-Burocn1t. - Executivas-Burocraticas

- Junta Escolar Tec.-Adminislr. - Execu,ao Patrimooial e Administrativa
Concelhia

- Zonas Escolares d) Tec.-Adminislr. - Execu,~o Adrninistrativa

- Director da Escola Tec.-Adrninist. - Execu,ao Adrninistrativa e Pedag6gica
e Pedag6gico Conlrole Burocratico e Pedag6gico

Local - Concelho Escolar Tecnico Peda- - Conce~ao eOrg~ao Tecnico-Pedag6-
g6gico gica Criterial

- Professores Tecnico Peda- -Execu~ Tecnico-Pedag6gica Criteria!
g6gico

a) Fundido no Cargo de Director Geral em 1930 (Dec. 17926, de 8/2)

b) Extinto em 1930 (Dec. 18347, de 17/5)

c) Criado em 1930 (Dec. 18934 de 17/10)

d) Criadas em 1931 e 1932 para as Cidades de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Evora.

e) Criada em 1929 (Dec. 16481, de 8/10) e extinta em 1930 (Dec. 18104, de 19/3)
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Organograma nQ 2 - Estrutura Administrativa da Educa~ao Primaria,
entre 1928 e 1930
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Organograma nQ 3 - Organograma daEstrutura Administrativa,
entre 1930 e 1931
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Organograma nQ 4 - Estrutura da Direcc;ao Geral do Ensino Primario e
Normal em 8/2/29 (Dec. 16481)
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Organograma nQ 5 - Estrutura da Direc\(ao Geral do Ensino Primano e
Normal em 13/5/29 (Dec. 16836)
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1.3. A REFORMA DE 1933: REFOR(:O DA UNIDADE DE MANDO, DA

BUROCRACIA, DA CENTRALIZA(:AO, DA ESPECIALIZA(:AO DO

CONTROLE, COM EXCLUSAO DOS PROFESSORES DOS

PROCESSOS DE DECISAO ADMINISTRATIVO-BUROCRATICA E

PEDAG6GICA

As medidas tomadas entre 1928 e 1932 mantiveram alguns processos de contacto e de

participa~ao dos professores na administra~ao.Foi 0 caso da manuten~ao dos Conse1hos

Esco1ares nas Esco1as, das Juntas esco1ares e da presen~ade urn professor e1eito na Sec~ao do

Ensino Primiirio do Conse1ho Superior de Instru~ao Publica. A1em disso, a estrutura

organizacional da DO Ensino Primiirio, compartimentalizada entre Reparti~aoPedag6gica e

Reparti~ao Administrativa pennitia, pe10 menos, 0 conflito entre organiza~ao pedag6gica e

organiza~ao burocmtica

Ora, a primeira consequencia organizacional da Reforma de 193328 e a subordina~ao da

organiza~ao pedag6gica Ii administrativa, pela extin~ao da Reparti~aoPedag6gica e das suas

Sec~oes29.

Depois, extinguindo os Conselhos Esco1ares e os Conse1hos Administrativos das Esco1as

do Ensino Primiirio (AI. c) do artQ 194 do Dec. 22369, de 1933), e concentrando no Director

da Esco1a e/ou Regente Esco1ar todas as fun~oes administrativas possfveis na Esco1a, esta

Reforma dava urn passo decisivo para 0 isolarnento dos professores, tanto mais que tambem

eram extintas as Juntas Escolares, nas Camaras Municipais. Restava a representa~iio dos

professores na Sec~ao do Ensino Primario do Conselho Superior de Instru~ao Publica.

Tambem ela foi retirada quando este 6rgiio foi extinto e substitufdo pela Junta Nacional de

Educa~a030,em 1936.

Organizacionalmente, pe1a Reforma de 1933, a DGEP compreendia as seguintes areas:

- direc~ao e administra~ao dos servi~os de1a dependentes;

- orienta~ao pedag6gica e aperfei~oamento do ensino;

- Inspec~ao e disciplina.

28) Esta Reforma eidenlificada com 0 Decreto 22369, de 30/3/33.No entanto, como veremos no decorrer do
texto, outros documenlos legislativos estao relacionados com ela.

29) A hisl6ria da estrutura da agora Direcr;ao Geral do Ensino Primano ealgo lriigico-c6mico em termos
administrativos.Com efeito, se pelo Dec. 22369. de 1933, a DG ficou apenas com uma Repartir;ao e 3
Secr;oes, 0 D.L. 26115, de 23/11/35, reduzia-a a uma Repartir;ao. Depois, em 1936, 0 D.L. 27279, de
24/11/36 extinguiu a Repartir;ao e criou dois Adjuntos do Director Geral, urn para os assuntos
administrativos e outro para os assuntos pedag6gicos e disciplinares. Em 1942, (Dec. 32241, de 5/9),
estes adjuntos passariam a Chefes de Secr;ao para, em 1952 (Dec. 38968, de 27/10), passaram a existir na
DGEP Ires Secr;oes com os respectivos Chefes.Finalmente, em 1956 (D.L. 40762, de 7/9), Leite Pinto
voltou a criar duas Repartir;oes na DGEP, uma para os asssuntos administrativos e outra para os assuntos
pedag6gicos.

30) Dec.266II , de 19/5/36
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Como estrutura organizacional de unidade de mando,o Director Geral coordenava todas

as fun<;Oes, ainda que s6 apoiado por urn servi~o executivo de apoio - a Reparti~ao do ensino

prirnario com urn Adjunto Administrativo. Para as fun~oes de orienta~ao pedag6gica e

disciplinares, existia urn outro adjunto do Director Geral, sem estrutura especffica de apoio e

que era urn Inspector Principal.

Em termos funcionais, a Reforma estrutura cinco fum~6es organizacionais:

direc~iio, administra~iio, orienta~iio, execu~iio e controle 0 que permite integra-la

numa concep~ao Fayoleana de organiza~ao, ao nivel da sua estrutura. Embora a capacidade de

concep~ao, ao nivel da area de orienta~ao e controle passasse por servi~os especializados

(Servi~os de Orienta~ao e Aperfei~oamento do Ensino)31 e servi~os de Inspec~ao e

Disciplinares, a comunica~ao com os niveis inferiores coma pelas tres sec~oes da Reparti~ao

do Ensino Primario 0 que anulava qualquer possivel "corredor de liberdade", emergente numa

organiza~ao compartirnentalizada. E, no entanto, como se ve pelo numero de intervenientes na

concep~ao da orienta~ao, (ver nota 31) em que as comperencias dos Inspectores de Distrito e

subordinados eram apenas "cooperar" (Art" 125" do Dec. 22369), adispersao dos mesmos

intervenientes era grande.

Na fun~ao inspectiva e disciplinar32, a comperencia dos Inspectores de Distrito e seus

subordinados situava-se ao nivel da execu~ao e da informa~ao aos superiores hierarquicos33 .

Daqui decorre que as fun~oes organizacionais dos niveis intermedios e tecnicos (estes

constituidos pelas Inspec~oes de Distrito Escolar e seus subordinados) se situam ao nivel da

execu~ao e do controle (ver QUADROS N"s 9, 10 ell). Com efeito, das 118 competencias

atribuidas a estes niveis, 61 (51,69%) respeitam 11 info~ao e controle e 51 (43%) respeitam

11 de execu~ao, divididas por execu~ao normativa (27= 23%) e execu~ao criterial (24= 20%).

Da analise de conteudo realizada verifica-se que as unicas fun~oes de planeamento e

organiza~ao, respectivamente 1 e 5, sao atribui~oes dos lnspectores de Distrito Escolar. Mas,

dado que essas competencias respeitam 11 capacidade de aplicar penas disciplinares (ver nota

33), de colocar professores auxiliares e de justificar faltas, encontramos aqui a razao para 0

"terfvel poder" e autoridade, representados pelos professores nos Inspectores/Directores de

Distrito Escolar.

Genericamente, a reforma de 1933 transformou os Inspectores/Directores de Distrito

Escolar em 6rgaos de nivel tecnico, ao contrario da de 1928 que os manteve no nivel

31) A conce~llo de orienta930 pedag6gica e aperfei90amento do ensino ficou, nos termos do art' 125' do Dec.
22369, totalmente cenlralizada no Director Geral, no Director de Servi90s da Reparti930 de Educa9ao
Ffsica, no Inspector das Escolas do Magisterio Primario, nos Inspectores Orientadores, no Director da
Biblioteca Museu do Ensino Primario e, ate 1936, no Representante dos Professores.

32) Eram estruturas de Inspec930 eDisciplina 0 director Geral, os lnspectores Principais, os Inspectores de
Distrito Escolar, os seus Delegados nos Concelhos, os Directores das Zonas Escolares e os Directores das
Escolas.

33) Porem, os Inspectores de Distrito escolar tinham competencia para aplicar as penas de repreensao escrita e
multa ate 15 dias de vencimento (ver art' ]3',n' 26,paragrafo 2' do Dec, 22369.
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intennedio (vel' QUADRO N° 9). E isto apesar de 0 seu nivel teritorial ser 0 Distrital.

Consequentemente, os restantes 6rgaos sao do nivel t6cnico, cumprindo fun~oes de execu~ao e

controle, e realizando, pOl' isso, 0 princfpio da especializa~aovertical

"i; custa de um aumento do numero de niveis hierarquicos (...) (e) refere

se ao crescimento da cadeia de comando"34.

Sintetizamos toda a infonna~ao sobre a Refonna de 1933 nos Quadros 9, 10 e 11 e no

Organograma n06. De seguida, enunciamos as principais transfonna~oes sofridas pOl' esta

Reforma are 1971, para al6m das ja referidas:

a) 1935)Dec. 26175,de 31/12): as Inspec~oes de Distrito Escolar passam a chamar-se

Direc~oes de Distrito Escolar e os Inspectores, Directores. Consequentemente, ao nivel dos

Concelhos, as Delega~oes da Inspec~ao de Distrito Escolar passam a chamar-se Delega~oes do

Concelho Escolar.;

b) 1936 (Lei 1941, de 11/4/36): 0 Minist6rio da Instru~iio Publica passa a chamar-se

Minisrerio da Educa~iioNacional (MEN);

c) 1936 (Dec. 27301,de 4/12): pela Organiza~iio Nacional da Mocidade Portuguesa, 0

seu Comissariado Nacional e as suas Delega~oes Regionais constituem-se em eStruturas de

autoridade funcional com a DGEP e com as Direc~oes de Distrito Escolar;

d) 1956 (D.L. 40964,de 31/12): Os Directores de Distrito Escolar passam a tel' Adjuntos

bern como os Delegados no Conselho Escolar; al6m disso, sao extintas as Zonas Escolares,

excepto as de Lisboa e Porto;

e) 1959 (Dec. 42085,de 3/1/59): a D.G. Educa~ao Ffsica passa a tel' tambem urn

Delegado Distrital em cada Distrito, com rel~Oes funcionais com 0 Director de Distrito Escolar.

Sendo da exclusiva competencia do MIP/MEN nomear 0 Director Geral do Ensino

Primano; da comperencia deste a nomea~ao dos Inspectores/Directores de Distrito Escolar; da

competencia destes a proposta de nomea~ao dos Directores de Zona e Delegados dos Directores

de Distrito Escolar nos Concelhos e Directores de Escola, a Reforma de 1933 garantia, pOl' urn

lado, 0 princfpio da vincula~ao do subordinado ao superior hierarquico e, pOl' outro, 0

principio da coopta~aode dirigentes como processo de unifonniza~ao ideol6gica dos processos

adrninistrativos e de uniformiz~aodas normas administrativas.

Com estes processos burocraticos,podia-se combater 0 "anarquismo" da adrninistra~ao

Republicana, nomeadamente

"a fatta de orientafoo superior e de fiscalizafoo que noo permitia dar

uniformidade i; actividade escolar.Cada Escola regia-se consoante a orientafiio

que 0 professor lhe queria ou sabia dar"35.

34) CHIAVENATO, ldalberto. (I987):Teoria Geral da Administr~ao,Vol. I, p.351, MacGraw-HilI, S.Paulo.

35) Portugal, Presidencia do Conselho (1954): Vinle e Cinco Anos de Adminislra,ao PUblica, Imprlensa
Nacional, Lisboa, p. 91.
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QUADRO N" 9 - Sintese da Reforma Administrativa do Ensino Primario de
1933-1935.

Nfvel Estruturas Nfvel Fun~Oes
Territorial e 6rgiios Organizacional Organizacionais

- Direc. Geral do EP Institucional - Concep., Organiz., Direc~ao e Controle

- Cons. Sup. de Instru- Institucional -Conce~ e Consulta Organizacional
~ao P6blica/JNE a)

-lnspect.C>rient.(IO) Interm./Orient. -Inform~ e Contrule

Central - Inspcs. Principais (6) Interm./Discip!. - Inform~ao e Contrule

- Bib!. Museu Ens.Prin Institucional - Conce~ao e Consulta C>rganizacional

- Director Servi~os de Intent1&lio - Coordena~ao
Educa~ao Fisica

- Inspector Escolas do Intermedio - Inform~ao e Controle
Magisterio Prirnario

- Conselho Disciplinar Intermedio - Controle
de Escolas do M Prim

- Conselho Disciplinar Intermedio - Controle
do Magisterio Prim.

- Inspectores e sub-Ins- - Integra~ das 3 l\reas Organizacionais e
Distrital pectores de Distrito Tecnico execu~ao criterial das Compet~ncias de

Escolar In~ , ~ rnntTllI~

Concelhia - Delegs. dos Inspects. Tecnico - Execu~ao Normativa, Informa~ao e

- Direclores de Zona Tecnico Controle

- Director da Escola Tec.-Administ. - Execu~o Administrativa e Normativa
e/ou Encarg. Direc~ao Inf~ e Controle BllfllCf3tico

Local
- Professores/Regen- Teemco Peda- - Exec~ao Pedag6gica Criteria! e Execu~ao

tes g6gico Administrativa Normativa
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QUADRO N" 10 • Estruturas de Desenvolvimento das 3 Areas

Organizacionais da Administra~ao do Ensino Primario em

1933

Areas Estruturas e FUn<;Oes Organizacionais

Organizacionais Orgaos
Planeam! ~ Execu~ Conlrole

Director Geral • • •
Inspector de Distrito Esc. • •

Direc~

Delegados nos Cencelhos • •
e Directores de Zona Esco!. • •

Adminis1faClio Directores de Escola • •
Professores • •
Director Geral • • •
Cons. Sup. de Inst. Pub!. • •

Servicos de Bib!. Museu Ens. Prim. •
Orienlaci\O Inspector do M.Prirnano • •

Repart. Educ. Fisica •
Pedag6gica e

Inspecs. Orientadores •
Aperfeicoamento Inspecs. de Distrito • •

Delegs. nos Concelhos • •
Directores de Escola • •
Director Geral • • • •
Conselho Disciplinar
Escolas do Mag.Prirnano •Servicosde

Cons. Discip!.M. Prim. •Inspecclloe
Inspecs. Principais • •

Disciplinares Inspecs. de Distrito • •
Delegs. nos Concelhos • •
Directores de Escola • •
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QUADRO N" 11 - Fun~oes Organizacionais dos Orgaos de Administra~o do

Ensino Primario em 1933, Nivel Tecnico

Areas Fun~1iesOrganizacionais

6rgaos Organizacionais Total
1 2 3 4 5.1 5.2 6

~1io e Adminis~ao 26 1 5 5 3 12
Inspectores

Org~1ioe Aperfei-
de

~oamenlo do Ensino 7 1 2 4
Distrito
Escolar Inspec~1ioe Disciplina 2 13

Delegados Direc~1ioe Adminis~lio 16 7 2 7

dos lJrgantzalylio e Aperfei-
Inspectores ~oamentodo Ensino 7 1 2 4

nos
Concelhos Inspec~aoe Disciplina 2 2

Directores ~lioe Adminis~ao 22 4 6 12

de Org~lio e ApeIfei-
Zona ~ento do Ensino 7 1 2 4

Escolar
Inspec~iioe Disciplina 2 2

Direc~1io e Adminis~ao 17 5 5 7
Directores Organizal;ao e ApeIfei-

de
~oamento do Ensino 7 1 2 4

Escola

Inspec~aoe Disciplina 2 2

TOTAL 118 0 1 5 0 27 24 61

% 100 0 0.84 4,23 0 22,88 20,33 51,69

1. Conce~

2. Planeamento

3. Org~o

4. Direc~

5.1 Exec~ Nonnativa

5.2 Exec~aoCriteria!

6 Controle



Organograma nQ 6 - Administra~ao do Ensino Primario (1933)

- 125 -

Ministro

I

_ -l Conse1ho Superior de Instruliao PUblica I
I :- --

I~-l Repartiliao de Educaliao Fisica

:::::::;~=¢~
Bib1ioteca Museu do Ensino Prim3ri.o IDirector Geral do

EPN Direcliao Geral de Saude Esco1ar I
I

I I
Adjunto Adjunto I

Adrninistrativo Pedag6gico I
I
I
I
I

: I

l'Secliao 3' Secliao 2' Secliao

Recens. Esco1ar Movimento Inspectores-

Crialiao Esco1as
f--- Pessoal r-- -orientadores

Estatistica Administrativo Inspectores
e Docente Principais

I I I
I

Inspectores
de------- Distrito Esco1arI SecretariasI

I I
I I

I Delegados dos
Camaras Inspectores nos

Municipais r---- Conce1hos ou
Directores de Zona

I
I I

I
I

I Directores de Esco1a
------- ou Regentes de Posto

I

Professores ou Regentes
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1.4. A REORGANIZA~Ao DA ADMINISTRA~Ao CENTRAL ENTRE 1971

e 1973: UMA ESPECIALIZAc,;:Ao FUNCIONAL QUE CONDUZIU A
PREVALENCIA DA ESTRUTURA SOBRE AS FUNc,;:OES

ORGANIZACIONAIS

Apesar de a reorganizal(ao da Administral(ao Central, operada em 1971, 1972 e 197336

nao alterar em nada a estrutura da administral(ao da escola primana, aos niveis Distrital,

Concelhio e Local, julgamos oportuno dedicar-lhe algumas palavras pois ela representa uma

tentativa, relativamente conseguida, de especializar as funl(Oes administrativas tanto em funl(ao

do processo adrninistrativo, como da funl(iio administrativa, como ainda das clientelas da

administra«ii037.

Quanto ao processo administrativo, esta reforma acentua a compartimentalizal(iio ja

iniciada em 1956 por Leite Pint038, entre asssuntos administrativos e assuntos pedag6gicos.

Enquanto Leite Pinto criou uma Repartil(iio para cada urn destes assuntos, Veiga Simiio criou

duas DireCl(oes Gerais: a do Ensino Basico, para os assuntos pedag6gicos e ada Adrninistral(ao

Escolar para os assuntos Adrninistrativos39. Mas vai mais longe, reformulando uma estrutura

especifica para a avalial(ao e investigal(iio das aCl(Oes do Sistema Educativo - 0 Gabinete de

Estudos e Pianeamento40 e para a aCl(iio social escolar - 0 Instituto de Acc;:iio Social Escolar 

(IASE)41.

A Reforma assenta na necessidade de uma integral(ao unitlria da Administral(iio:

"a actual estrutura deste Ministerio e resultante de intervent;oes limitadas
que se sucederam no tempo sem integrat;iio em pianos preestabelecidos nem

concept;iio unitaria(...).Compreende-se pois que (...) niio tenha podido

acompanhar 0 ritmo da evolut;iio das necessidades: aumento constante da

populat;iio escolar e do pessoal docente; incremento do numero e variedade dos

estabelecimentos de ensino (...)"42.

36) Sao documentos fundamentais desta Refonna 0 D.L. 178nl,de 30/4; 0 D.L.408nl, de 27/9; 0 D.L.
485n2,de 2/12: os D.L's 45 e 46n3, de 12/2: 0 D.L. 223n3, de 25n e 0 D.L. 82n3, de 3/3.

37) Uma especializa~ao por processo diz respeito ao tipo de trabalho a ser desempenhado.Por fun~ao
administrativa e1iz respeito 11 competencia organizacional do Departamento.Por clientela diz respeito ao tipo
de pessoas a quem se destina.

38) D.L. 40762,de 7/9/56.

39) Criadas pelo D.L. 408nl, elas sao eSlrututuradas e regulamentadas pelos D.L's 45 e 46n3.

40) Regulamentado pelo D.L. 485/72, de 2/12.Na verdade, ele ja havia sido criado por Galvao Teles em 1965
(DL. 46156, de 16/1/65, sob 0 nome de Gabinete de Estudos e Planeamento da Ac~ao Educativa).

41) A fun~ao tamMm ja existia desde 1965. A eSlrutura departamenta1 ecriada em 30/4/71 (D.L. 178) antes
portanto, da Refonna da Administr~aoCentral (27/9nl) mas certamente inl1uenciado pelo "ambiente" de
mudan~a que ja enmo se vivia. Eregulamentado em 1973 (D.L. 223n3, de 25m.

42) Prefunbulo ao D.L. 408/71, de 27/9.
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As razoes de Leite Pinto eram ainda as de Veiga Simao.Reconhecem-se os erros da

estrutura do MEN:

"(...) a ossatura btisica do Ministerio asssenta numa concepljiio puramente

vertical (...) e a acumunlaljao de todos os meios de aCljao nas maos dos Chefes
Administrativos de nivel mais elevado constitui (...) defeito capital do
Ministerio "43.

Ii 0 unico diploma oficial que considera correctamente a fun~ao organizacional das

D~Oes de Distrito Escolar44:

"A excessiva concentra!;ao territorial da Administra!;ao da Educa!;ao e
outro dos pontos criticos da situa!;30 actual.

Para alem das Direc!;oes Escolares do Ensino Primario, faltam de

todo, 6rgaos territoriais intermedios que libertem os Servi!;os Centrais de uma

parte das tarefas executivas, de inspec~o e de controle"45.

A resposta a este diagn6stico epouco eficaz. No plano te6rico, ela usa conceitos

modernos: diferencia~iio, especializa~ao,desconcentra~ao. No plano pnitico, lirnita-se a preyer

a cria~ao de 6rgaos regionais desconcentrados e a departamentalizar as estruturas da

adrninistra~iio central segundo as fun~Oes classicas da adrninistra~ao:

"0rgaos de concep!;ao, coordena!;ao e apoio;

- Servil;os executivos;

- Servit;os de controle" 46 .

Limita-se ainda a estruturar cada departamento segundo a estrutura chissica de

adrninistra~ao: Direc~ao de Servi~os, Divisao, Reparti~ao, Sec~ao.

Considerando as Direc~oes Gerais como 6rgaos executivos, a Reforma de 1971

especificou aquilo que pretendia ser: urn aliviar das fun~oes de conce~ao, coordena~iioe apoio

de tarefas executivas e uma maior capacidade de resposta as solicitat;oes de uma clientela cada

vez mais vasta. Neste sentido, ela nao foi mais que uma desconcentra~ao da adrninistrat;ao

central, a nfvel central, ou, se nos eperrnitido 0 neologismo, uma descentroconcentra~ao.

Cada departamento organiza-se pelos princfpios gerais antes referidos: diferencia~ao

e especializa~ao por processo adrninistrativo, por fun~ao e por clientela. Exemplificamos com 0

organograma nO 7, da Direc~ao Geral do Ensino Basico.

43) Idem.

44) J:1 referimos que tanto 0 Dec. 22369 de 1933 como a DL 211/81 consideram as Direc~Oes Escolares
estruluras descentralizadas.

45) DL 408nl, Preambulo.

46) Idem, Art. 4'.
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QUADRO N" 12 - Fun!;oes Organizacionais e Estruturas da Administra~iio

Central na Reforma de 1971.

Concep<;iio, Junta Nacional de Educa~iio

Gabinete de Estudos e Planeamento
Coorden~iio

Conselho de Directores Gerais
eApoio

Secretaria Geral

Sector Instituto de Alta Cultura
Ciencia e

D~ao Geral dos Assuntos Cullurais
Cullum

'"0 Direc<;ao Gerai do Ensino Superior>
';:1 D~ Gerai do Ensino Secunctario::s

~ Sector
Direc<;ao Geral do Ensino Basico
Inspeq;ao do Ensino Particular

~ Ensino
~oGerai de Admin~ao Escolar'"0 Direc,ao Gerai de Edu~ao Pennanente<>-

'~ Inslituto de Tecnologia Educaliva

<n
Sector Secretariado para a Juventude
Juventudee ~aoGerai de Educ",ao Fisica e Desportos
Desportos Funda de Fomento do Desporto

Inslituto da Ac~ Social Escolar



Organograma nQ 7 - Estrutura da Direc~ao Geral do Ensino Risico
(1973)
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2. A ESTRUTURA INTRA-ESCOLAR DE ADMINISTRA«;AO DA ESCOLA
PRIMARIA: A NAO.PARTICIPA«;AO DOS PROFESSORES

2.1. OS DIRECTORES DE ESCOLA, PRIMEIROS ORGAOS DE

CONTROLE

A Primeira Republica ja tinha nas Escolas supervisores das actividades escolares e

"funcionarios" que poderiam ser responsabilizados pelo seu funcionamento. As funyoes

organizacionais dos Directores das Escolas, previstas no Art. 1042 do Dec. 6137, de 29/9/19,

resumiam-se a quatro que, pela sua especificidade, permitem caracterizar 0 Director de

Escola como 6rgao de media~ao pedag6gica, coordena~o tecnico-pedag6gica e

clima social, de controle disciplinar e de controle burocratico.

De mediayao pedag6gica porque Ihe competia

"Informar os responsaveis pela educa~ao dos alunos do seu

progresso moral e intelectual, colaborando com as familias e delas obtendo a

sua colabora~ao tam uti! e precisa para conhecimento da crian~a, e para que

assim possam 0 ensino e a educa~ao acompanhar a evolu~ao fisica e psiquica

do aluno".

De coordenayao t6cnico-pedag6gica e clima social porque the competia

"Promover 0 progredimento da escola, coordenar os trabalhos dos

professores, estimular as suas iniciativas e energias profissionais e

estabelecer, entre todos, a boa harmonia".

De controle disciplinar porque the competia

"Comunicar ao Inspector de Circulo as irregularidades ocorridas e

cuja solu~o nito esteja dentro das suas atribui~iies".

De controle burocratico porque a ele competia ainda

"Organizar e ter em dia a escritura~ito da escola e da c1asse que

dirija" .

Estasfunyoes mantiveram-se ate 11 Reforma de Maryo de 1933. 0 Dec. 22369, para

alem de abolir 0 Conselho Escolar, transformou 0 Director da Escola num 6rgao de execuyao,

informayao e controle, predominantemente disciplinar e burocratico.

Com efeito, no seu Art. 172, aquele DL., atribui ao Director da Escola e/ou

Encarregado de Direcyao 15 competencias subordinadas a

"superintender nos respectivos servil;os, promovendo a sua execu~ao

regular e de exacta harmonia com as disposi~iies legais e com as instru~oes

superiores" .

Tais comperencias sao as seguintes:
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"1' - Assistir, sempre que Ihe seja posslvel, aos servi~os escolares e a quaisquer

outros;

2' - Prestar a inspec~iio de Distrito Escolar,ou ao seu delegado, todas as

informa~oes que Ihe forem requisitadas e fomecer, por intermedio do mesmo delegado, os

elementos estatfsticos, nos termos deste Decreto;

32 - Determinar a organiza~iio das classes e turrnas e distribuir os servi~os escolares;

42
- Desempenhar os servi~osde matrfcula, nos termos da Lei;

52 - Requisitar, por intermedio do delegado da Inspec~iio no Conselho, 0 pessoal

docente auxiliar e propor a autoriza~ao dos desdobramentos, segundo as necessidades do

ensino enos termos legais;

62 - Requisitar a aquisi~iio de mobililirio e material de ensino e tudo 0 mais que vise

a melhor dota~ao dos servi~os escolares, dirigindo-se para isso as esta~Oes competentes por

intermedio do delegado do inspector do distrito escolar;

72 - Tomar, em casos de muita urgencia e gravidade e na impossibilidade de

aguardar resolu~ao superior, as medidas de caracter excepcional que eles requeiram,dando

irnediata conta ao delegado da inspec~iio;

82 - Velar pela disciplina da corpora~aodocente;

92 - Solucionar os conflitos entre 0 pessoal docente ou dar participa~aodaqueles

que nao puder solucionar;

102 - Prestar todas as informa~oes que Ihe forem requisitadas para a execu~ao dos

servi~os de inspec~iio e de fiscaliza~ao;

112
- Cooperar nos servi~os de orienta~iio pedag6gica e aperfei~oamento do ensino

e facilitar a sua execu~ao;

122 -. Impedir que nas escolas se realizem quaisquer reunioes nao previstas por lei

ou naa autorizadas pelas es~oes superiores;

132 - Cooperar nos servi~os do recenseamento, nos termos da lei;

142 - Cooperar na execu~ao dos servi~os de protee~ao e assisrencia escolar;

152 - Elaborar relat6rio anual dos servi~os a seu cargo e envia-Io ao delegado da

inspec~ao do distrito escolar ate 31 de Julho de cada ano."

E 0 mesmo artigo terminava por avisar os directores de escola e/ou encarregados de

dir~ao de que

"sao responsliveis por todas as infrac~iies cometidas nos servi~os a

sen cargo, quando nao as evitem ou delas nao deem conta ao sen imediato

su perior."

Das IS comperencias enunciadas, verificamos que nenhuma transforma 0 Director

da Escoola em 6rgao de media~ao com a comunidade, nem nenhuma 0 transforma em 6rgao de

dinarniza~iio pedag6gica. Pelo contrario, verificamos que as rela~oes de comunica~ao sao

totalmente verticais, quer para com os superiores hierarquicos, quer dando ordens aos
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professores. Verificamos ainda que ele e0 guardiao das nonnas superiores (competencias 1, 3,

4,5,7,8,10, 12 e 15), 6rgao de execu~ao (competencias 2,3,4,5,6, 11, 13 e 14) e 6rgao de

controle (competencias 1,2,8,9, 10, 12 e 15).

Em contrapartida, apenas 3 comperencias estiio relacionadas com a organiza~ao

pedag6gica (comperencias 3, 11 e 14).

Organizacionalmente, das 15 competencias, 7 sao de informa\<ao e controle e 8 sao

de execu~ao, sendo 5 de execu~ao criterial e 3 de execul<ao nonnativa. Quanto a areas

organizacionais, 8 competencias sao de mera execul<ao ou informa~ao administrativa,

abrangendo as restantes rel~Oes com os superiores e a execu\<ao de servi~os burocniticos.

Daqui se conclui que 0 Director da Escola e0 Delegado da Autoridade na Escola,

junto dos Professores, Alunos e Pais, zelando pelo cumprimento das instru~Oes superiores e

representando 0 primeiro instrumento de controle da legalidade e da ordem no Sistema do

Ensino Primmo. Tanto mais que nao eeleito pelos Professores, mas nomeado pelo Director

Geral, sob proposta do Inspector do Distrito Escolar47.

2.2. OS PROFESSORES DO ENSINO PRIMARIO, ORGAOS DE

EXECU<;AO BUROCRATICA NO DOMINIO ADMINISTRATIVO·

BUROCRATICO

o Estado Novo manteve as funl<0es pedag6gicas dos Professores definidas pela

Republica em 1919 mas limitou ao maximo possivel as suas fun~oes administrativas. De resto,

o Dec. 22369, ao definir os "agentes da direc~iio e administra~iio do ensino"48 nlio

considera os professores como tais. Nesta sec~ao s6 trataremos das fun~oes administrativo

burocraticas.

A estraregia para limitar ao maximo a incerteza no Sistema Educativo Prim3rio foi a

de regulamentar 0 mais posslvel a execul<ao de todas as actividades administrativas (e tambem

pe<iag6gicas), para garantir a previsibilidade e a racionalidade inerentes aconcePl<ao centralizada

de todas as actividades. Tais previsibilidade e racionalidade passariam pelo espirito de isen~lio

burocnitica e pela rigida manuten~ao das rela~oes de mando, pela linha hierarquica, e de modo a

_ que quaisquer influencias estranhas a rela~ao superior-subordinado fossem afastadas. A

intromissao de terceiros nestas rela~oes, foi objecto de uma Circular da DGEP, em 193449:

"Visou a mesma Circular evitar a quebra de disciplina que dessa

impertinente interven~iio quasi sempre resulta.

47) Art 312 do Dec. 22369 de 1933. Note·se que esle processo de cooptar;ilo ja existia na I' Republica.

48) Arts. 10" a 192 do Dec. 22369, de 30/3(33.

49) Circular n2 120, de 7/9/1934, da DGEP.
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It 0 caso, por exemplo, de serem transmitidas instru~oes a uma

professora por intermedio do seu marido, ou por intermedio do mesmo tomar a

Inspec~ao conhecimento de uma reclama~ao daquela, ou ainda vir a Inspec~o

tratar de assuntos de servi~o - que outros ali se nao podem tratar - em vez

do interessado, pessoa de categoria ou influencia que 0 protege.

De todas estas intromiss6es, por enfraquecerem a disciplina, se

devem defender os nossos agentes da administra~ao"50.

Esta cita\(ao evidencia que as principais formas de controle usadas pelo Estado

Novo sobre os professores foram 0 rigor da linha de mando e a redu\(ao da arbitrariedade na

resposta aos diferentes documentos. Por isso, 0 papel administrativo dos professores limitou-se

aguarda de documentos ou livros, aescritura\(ao escolar e aseguran\(a dos bens escolares.

No que respeita a guarda de documentos ou livros, ela abrangia as instrll\(oes

recebidas de superiores hienirquicos e Inspectores Orientadores e Disciplinares, a

correspondencia expedida, os livros de escritur~aoescolar. Os bens das instala\(Oes escolares,

em caso de nao existencia de mais de dois professores na escola tambem estavam aguarda dos

professores. No caso de existencia de mais de dois professores, ja competia ao Director da

Escola esta guarda

Quanto a escritura\(ao escolar, legislada pelo Dec. 25675, de 25n/1935, ela

compreendia 6 livros resultantes da aglomera\(ao de outros tantos irnpressos oficiais, ainda hoje

em vigor. Tais livros e irnpressos sao os seguintes:

Livro A - de Matrfcula, Frequencia e seus resultados;

Livro B - Diario de Frequencia;

Livro C - registo das visitas respeitantes aos servi\(os de orienta\(ao pedag6gica e

aperfei\(oarnento do ensino;

Livro D - registo das visitas respeitantes aos servi\(os de inspec\(ao e disciplinares;

Livro E - da correspondencia expedida;

Livro F - inventario do mobiliario e material escolar.

As instru\(Oes para 0 preenchimento destes impressos foram pormenorizadamente

abundantes51 e as inspec\(oes disciplinares incidiam sistematicamente, no dizer dos professores

entrevistados, sobre 0 preenchimento destes livros, como se os impressos fossem "a alma da

educa\(ao das crian\(as". Tal referencia dos professores eabonada pela recomenda\(ao de zelo

que os mesmos professores deveriam por na escritura\(ao e arrumo dos livros:

50) Ver A. Justino Ferreira, Apendice 1a Legisla,ao do Ensino Primano, p. 83, Ed. Educa,ao Nacional, 1935,
Porto.

51) Ver, por exemplo, A. Justino Ferreira (1936): Apendice 2 a Legisla,ao do Ensino Primano, Ed. Educa>ao
Nacional, Porto; AmfuJdio Serra Ferreirinha (1950): Legisla,ao Comparada do Ensino Primano, l' Vol.,
Editorial Domingos Barreira, Porto; Abflio Fernandes (1970): Elementos Pr3ticos de Legisla,ao Escolar,
Livraria Cruz, Braga; Amadeu Cordeiro Leal (1985): Legisla,ao do Ensino Prirnano e Jardins de Infllncia,
Porto Editora, Porto.
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"lmporta antes de mais, renovar a recomendac;iio ja feita de que a
escrita deve ser conservada sempre em boa ordem e assim, devem os

respectivos livros estar convenientemente cosidos e forrados com capa de papel
ou cartiio.

( ... )

Na escriturac;iio escolar niio siio admissiveis rasuras ou emendas"52.

A seguran~a dos bens e equipamentos era outra das preocupa~Oes das autoridades

sobre os professores. Daf a relevancia a conferencia dos inventirios e ao controle das chaves

das escolas. Quanto ao inventirio

"Sempre que houver mudanl;a de responsavel, proceder-se-a a
conferencia do inventlirio pelo respectivo mapa de cadastro, do qual se lavrara

o competente auto, no qual se indicara para efeito de exigencia de
responsabilidades qualquer falta que se verifique (•.. )"53.

o auto tern urn formulario universal como mandam as regras da seguran~a

burocratica:

"Aos dias do mis de ... de mil novecentos e..., na Escola (ou

posta) do sexo da freguesia de ..., concelho de ..., se procedeu, nos termos

da alinea b) do ne 73 das "instruc;oes" que acompanharam a circular da

Direcc;iio Geral da Fazenda Publica ne 938, de 2611211940, a conferincia do

respectivo inventario, tendo-se verificado que os bens existentes conferem com
os descritos nos mapas de cadastro arquivados na escola ou posto, salvo 0

desgaste que 0 uso e a acc;iio do tempo determinaram.

E por ser verdade se lavrou 0 presente auto que vai assinado por
mim... (nome e categoria do responsavel) e por... (nomes e outros elementos

de identificac;iio de duas testemunhas) que serviram de testemunhas".

As chaves das escolas, por sua vez ou estao na posse de urn professor, na

localidade, ou estlio, na ausencia do professor, na posse do Presidente da Junta ou do Regedor,

como representantes locais da ordem.

A mesma preocupa~ao pela seguran~a estava presente nas Bibliotecas Escolares e

nas multas aos encarregados de educa~ao cujos filhos faltavam a escola. Em rela~ao as

Bibliotecas Escolares

"3e • havera em cada biblioteca um livro de registo geral e um

catalogo para verbetes das especies nela existentes. 0 professor registara as

obras no livro e preenchera os respectivos verbetes a medida que forem sendo

recebidos,e sera responsavel pela sua guarda e utilizac;iio, niio devendo,

52) Circular n2 5, Livro 3, de 13fi/1935, da DGEP, in Ferreirinha, op. cit.. p. 458. Ver Fernandes (1970), op.
cit., p. 29.

53) Idem.



- 135 -

porem, as precaUl,;oes tomadas embara",ar aquela utiliza",iio por parte de
professores e alunos"54.

Os professores registavam assim 0 movimento dos livros mas nao podiam propor a

sua aquisil<iio nem muito menos faze-Ia:

"E vedado aos professores a incorpora",iio, nas bibliotecas escolares
de quaisquer obras alem das aprovadas nos termos deste Decreto-Lei, aindo

que gratuitamente cedidas, sem autoriza",iio da DGEP"55.

Transformado em executante fiel das determinal<6es da Administral<iio Central, 0

Professor era, ele tambem, 0 representante da autoridade do Estado atraves da aplical<iio de

multas aos Encarregados de Educal<iio pelo absentismo escolar dos filhos destes. Porem, nem

sempre era tao fiel quanto isso pois ja em 1952, Pires de Lima se queixava da ineficacia dos

professores, nesta materia, transferindo 0 odioso destas funl<0es para os Directores de Distrito

Escolar pois

"Niio andara longe da verdade quem afirmar que uma das razoes do

ineficacia do sistema repressivo contra os infractores dos preceitos sobre

obrigatoriedade do ensino reside no facto de se ter confiado aos professores 0

encargo de notificarem directamente os Encarregados de Educa",iio para 0

pagamento das multas previstas na Lei"56 .

A represental<iio do professor como autoridade exprimia-se ainda por outros actos

burocraticos tais como a realizal<iio das matriculas, sobretudo aque1as que conferiam direito ao

abono de fanulia e do recenseamento escolar, em que assumia, juntamente com 0 Presidente da

Junta, a funl<ao fiscalizadora.

Para la destas competencias, 0 professor do Ensino Primario era,

fundamentalmente, urn 6rgao de informal<ao no que respeita ao preenchimento de inqueritos

estatisticos, que a Administral<ao Central bern sistematizou, para a tomada de decisoes.

Colocado na estrutura administrativa como 0 grau mais baixo da hierarquia, 0 professor

relacionava-se privilegiadamente com a Junta de Freguesia e 0 Paroco, a nivellocal, e com a

Delega1;iio Escolar e a Ciimara Municipal, a nivel Concelhio. No entanto, as comunical<6es com

a Cfunara Municipal tinham de ser mediatizadas pela Delegal<iio Escolar. Relacionava-se ainda

com a Direcl<ao de Distrito Escolar atraves da Delegal<ao Escolar. Em nada tinha autonomia para

decidir sobre a vida escolar e tudo 0 que nao estivesse regulamentado deveria ser objecto de

exposil<ao superior. Foi assim que 0 professor do Ensino Primano aprendeu a obedecer. Mas

nem por isso, tera deixado de ser criativo no processo pedag6gico, aquele que, segundo os

professores entrevistados, haveria alguns "corredores de liberdade" acriatividade.

54) Art. l' dp DL. 36147 de 5/2/1947.

55) Art. 6' do DL. 36147 de 5/2/1947.

56) Ponto 18 do prefunbulo ao D.L. 38968. de 27/10/52.
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Niio admira,por isso, que 0 Professor do Ensino Primario, por tradi~iio, rejeite

assuntos burocniticos e veja na sua condi~iio de pedagogo urna liberta~iio muitas vezes ilus6ria

e distante, e tambem ela condicionada pelos instrumentos e estruturas impeditivos dessa

liberta~iio.
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CAPITULO V

A ESTRUTURA DA ADMINISTRA<;Ao DA ESCOLA PRIMARIA
NO SEGUNDO PERIODO (1974-1986)

1. A ESTRUTURA SUPRA-ESCOLAR

1.1. 1974-1977: INCLUSAO DOS PROFESSORES NAS ESTRUTURAS
DISTRITAIS, CONCELHIAS E LOCAlS DE EXECUc;AO DA
ADMINisTRAc;AO DA EDUCAc;AO PELA RECOMPARTIMENTA
LIZAc;AO ENTRE FUNc;OES ADMINISTRATIVO-BUROCRA.TICAS E
ADMINISTRATIVO-PEDAGOGICAS

o movimento democnltico-participativo que envolveu a sociedade portuguesa na

sequencia do "25 de Abril" de 1974 "contagiou" a Educa\(ao Primana e os professores viram

serem-Ihes reconhecidos direitos de cidadania democflitica por urn acto de vontade polftica
paternalista:

"No momento politico presente, torna-se urgente 0 comet;o da
vivencia democratica no ensino primario.

(... )
Pretende-se assim que 0 teor do presente despacho contribua para

uma seria aprendizagem democratica e valha como base de experiencias para a
futura regulamentat;iio da gestiio das escolas e demais instituit;oes do ensino
primario "1.

A experiencia democflitica dar-se-ia a .res niveis:

I-ao nivel local, atraves do regresso ao paradigma da I Repnblica,pela

transforma\(ao do Conselho Escolar em orgao de direc\(ao da Escola, conciliado com 0

paradigma do Estado Novo pela transforma\(ao do Director da Escola e/ou Encarregado de
DireCl(ao em orgao de gestiio e controle;

2-Ao nivel concelhio pela participa\(ao representativa dos professores nas
Cornissoes de Gestao Concelhia;

1 Desp.SEAE-68f74,DR nO 277, de 28/11174,pp.7630-7632.
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3 -ao nivel distrital pela participa~ao birepresentativa2 dos professores no Conselho
Coordenador.

Nao nos e possivel imaginar que outras "institui~Oes do Ensino Primano" estavam

na inten~ao do Secretario de Estado Jose Manuel Prostes da Fonseca como alvos de

democratiz~o futurn. Porque a estrategia de dernocratiza~[o adoptada foi claramente contr3ria

a democratiza~ao pela prevalencia da burocracia sobre a pedagogia.

Servindo-nos da expressao usada por Sousa Santos (1990), a gestiio do ensino

primano sofreu urn "enxerto" e transformou-se nurn born exemplar do que 0 autor designou
de "Estado Dual" .Com efeito, 0 Despacho referido cria, "por Decreto", 6rgaos de

participa~ao pedag6gica dos professores ao nivel das Direc~oes de Distrito Escolar, das

Direc~Oes de Zona Escolar, das Delega~Oes Escolares e das escolas mas mantem, para os

Directores de Distrito Escolar, para os Directores de Zona e para os Delegados Escolares as
mesmas fun~oes administrativas que Ihes vinham sendo acometidas desde 19363. Por outro

lado, ficavam agora exclusivamente com as administrativas:

"2.2. - Cada Comissao Concelhia ou de Zona sera constituida por
uma sec~ao administrativa e uma seCt.ao pedagogica.

A secfiio administrativaJormada pelo Delegado Escolar elou
Secretario de Zona e respectivos adjuntos, exercera as funfoes de tipo
administrativo que a estes presentemente cabem.

( ... )

3.1.-0s Directores dos Distritos Escolares e respectivos adjuntos
passam a exercer, de entre as funfoes que actualmente Ihes competem, apenas
as de natureza administrativa"4.

Nestes termos, os 6rgaos e as estruturas que, ate entiio, faziam a integra~[o e 0

controle das duas valencias (Burocratica e pedag6gica) s6 nao se fecharam na sua "coura~a

burocratica" (Lirna,199l) porque, com excep~ao dos Directores de Distrito Escolar, todos eram

eleitos. Real~a-se pois, que, ao nive! das De!ega~oes e Secretarias de Zona, todos os membros

eram eleitos. Verifica-se ainda a realiza~ao da filosofia do Dec.-Lei 221n4, ao permitir-se no

ponto 2.12. do Desp. 68n4:

"Os docentes de cada Concelho ou Zona Escolar reuniriio em plenario
para discutir assuntos de interesse comum, quando, pelo menos, um quarto de
entre eles 0 requeira ou qualquer dos orgaos directivos previstos em 2.1. 0

julgue necessario".

2 Eque,enquanto nas comissOes concelhias os professores elegiam direclamenle os seus represenlantes,no
Conselho Coordenador,eram estes represenlantes que elegiam os represenlanles dos professores .

3 0 aumento das clientelas junto das DDE's fez com que 0 seu pessoal administrativo fosse varias vezes
aumenlado (D.L.40964.de 31/12/56; D.L. 45249,de 16/9/63; D.L. 4709I,de 12/7/66 e D.L. 370/79,de
6/9.Entrelanto,junto das mesmas clienlelas, os DDE's viram refol\'ado 0 seu poder: com efeito, pelo D.L.
46037,de 16/11/64, passaram a processar os vencimentos dos professores e, a partir de 1971 (D.L.
464/7I,de 6/11) passaram a proceder as coloca~iles dos professores e regentes agregados e dos professores
ao abrlgo da preferencia conjugal..

4 Desp. SEAE-68/74, DR,II Serle.de 28/11/74,pp. 7630-7632.
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6rglios na Escola Com 6rgaos a myel con- Com 6rgaos no Distrito cp

Inet. celhio ou de zona Inet.

Comissao Concelhia (Se 50 ou mais

professores). com: Director de Distrito

- 1 s~ao administrativa (delegado ou 22 Escolar e Adjuntos 26

Secretario de zona e adjuntos)

Director de escola 5 -1 Seqlio Pedagogica (Delegado Pedagogico 1 Conselho Coordenador:

(+ de dois profes) e Adjuntos) -Professores

DESP ou Encarregado de ou -Director de

68/74 Direqan Delegado ou Secretario de zona e delegado 22 Distrito Escolar

pedag6gico. se com entre 10 e 49 1 -Adjuntos

Conselho Escolar 0 professores -Representante pessoal 5

(TOOos os professores ou n/docente

da Escola) Delegado ou secretano de Zona, se com 22+1

menos de 10 professores

-Director da Esco1a (+ 12 Comissao Concelhia ou de Zona: Fun~6es

de dois professores) ou -Secyan pedagogica administrativas:

Encarregado de -Sec~ao administrativa,mas, -Director Escolar e

Direqan a) se com menos de 10 Professores - adjuntos 26

-Conselho Escolar Delegado ou Secretario de Zona 76 Funfoes

(todos os professores 7 b) Se com entre 10 e 39 professores administrativas e

da Escola + Monitores --De1egado ou Secretario 48 pedag6gicas:

cIa Telescola --Coordeoador pedagogico 12 Conse1ho

--CASE 16 Coordenador:-DirDistr. 6

DESP. c)Se com entre 40 e 100 profs.- escolar + adjuntos

40/75 -Delegado ou secretario 48 -Representantes DGEB

-2 Coordenadores Pedag6gicos 12 -Representantes lASE

-CASE 16 -Representante de cada

d)Se com entre 100 e 199 profs. Comissao concelhia ou

-Delegado ou Secretario 48 Zona

-3 Coordenadores pedagogicos 12 -Reoresentante pessoal

-CASE 16 administrativo e

e)Se com + de 200 professores : Auxiliar

Delegado ou secretano 48

-1 Coordeoador pedagogico para cada 60 12

profs.

-CASE 16
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Aquilo que ficou designado como a "Gestiio Democratica" do ensino prim3rio foi

consagrado em dois despachos: urn experimental (0 ja referido 68n4) e outro "definitivo" ate

que a "reconstitui\;ao do Estado" 0 permitiu (Novembro de 1977). Este ultimo foi 0 Despacho

4fJnS, de 8/11, que, a partir da avalia\;ao da experiencia desenvolvida pelo primeiro, redefmiu 0

funcionamento de alguns dos 6rgaos previstos no Despacho de 1974. Por isso, no Quadro n"

13 fazemos uma compara\;ao entre as mudan\;as efectuadas por cada urn dos despachos.

Como se pode inferir do quadro anterior, ao nive! da estrutura, poucas altera\;oes

houve de urn despacho para outro . No entanto, as altera\;oes sao significativas ao nivel da

especializa\;ao funcional dos 6rgaos e, consequentemente, produzindo uma maior

burocratiza\;ao dos servi\;os a par de uma maior compartimentaliza\;ao funcional. Sintetizamos,

rapidamente, essas altefalioes:

a. 0 aumento de competencias tanto do Director de Escola como do Conse!ho

Escolar

b. A institucionaliza\;ao das reuniOes de professores: 0 Conselho Escolar passou a

reunir, quinzenalmente, aos Sabados de manha e, nas manhas dos outros dois Sabados do

mes, os professores reunir-se-iam nas sedes de concelho ou de zona para forma\;ao pedag6gica,

sob a orienta\;ao dos respectivos coordenadores pedag6gicos.

c. Em consequencia do acabado de referir, da-se uma maior burocratiza\;ao do

funcionamento da democracia pois deixaram de ser possiveis os plen3rios para discussao "ad

hoc" dos problemas pedag6gicos. Assim, da democracia directa passou-se para a
indirecta e representativa.

d. Lirnita-se a pratica da democracia directa aos Conselhos Escolares e concede-se

o "calor" do relacionamento humano entre os professores de escolas isoladas pela

obrigatoriedade de agrega\;ao destas escolas , em Conselho Escolar, desde que tenham menos

de tres professores.

e. a maior desintegra\;ao operada entre fun\;oes adrninistrativas e pedag6gicas ao

compartimentalizar as tres areas funcionais mais relevantes (burocraticas, pedag6gicas e de

ASE) em tres pessoas distintas, respectivamente, Delegado Escolar ou Secretario de Zona,

Coordenador Pedag6gico e Coordenador da ASE), apesar de a esta desintegra\;ao corresponder

uma melhor defmi\;ao funcional horizontal.

g. Uma exaustiva defmi\;ao de comperencias dos Delegados Escolares e Secretarios

de Zona, Coordenadores Pedag6gicos e CASE\s.Os primeiros passaram das vinte e duas

competencias definidas em 1933 para 48 competencias, em concelhos ou zonas escolares com

mais de 10 professores, enquanto nos concelhos com menos de 10 professores as comperencias

dos de!egados escolares subiam para 76 por acumula\;ao das fun\;oes de coordenador

pedag6gico e da ASE, fazendo assim a integra\;ao das tres fun\;Oes.

h. A transforma\;ao do Conselho Coordenador em 6rgao institucional de dialogo

entre os professores, as Delega\;Oes ou zonas Escolares, as Direc\;oes Escolares e os 6rgaos

de adrninistra\;ao central da educa\;ao intervenientes no mesmo Conselho (Direc\;ao Geral do

Ensino Basico e Instituto da Ac\;ao Social Escolar).
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A primeira observa~ao a fazer ea de que a reforma de 1974 nao altern em nada as

comperencias administrativao-burocraticas de 1933, ajustadas em 1953 e 1956, tanto as dos

Delegados Escolares e Secretlirios de Zona como as dos Directores de Distrito Escolar5.

As comperencias administrativas da sec~ao administrativa das comissOes concelhias

seriam entiio redefinidas pela reforma de 1975. Nesta redefini~ao estabelecem-se as areas

funcionais dos DLE\s e DZE\s em fun~ao da departamentaliza~aohorizontal dos Servi~os

Centrais do MEIC6. Manrem-se as fun~Oes dos DDE\s, a nao ser as que relevam do Conselho

Coordenador.No caso que pretendemos analisar e diferenciar (as fun~oes dos DLE\s e DZE\s),

tais fun~Oes sao estabelecidas em rela~ao a quatro departamentos da Administra~ao Central:

Direc~ao Geral de Pessoal, Direc~ao Geral do Ensino Basico, Inspec~ao Geral do Ensino

Particular e Direc~ao Geral do Equipamento Escolar. 0 numero de competencias em rela~ao a

cada urn destes departamentos e0 seguinte:

Direc~ao Geral de Pessoal e Administra~ao 17

D~ao Geral do ensino Basico 14

Inspec~ao do Ensino Particular 4

Direc~ao Geral do Equipamento Escolar 13

TOTAL 48

Estas comperencias aumentavam para 76 nos casos dos Concelhos com menos de

10 professores, como vimos antes.

Interessa-nos analisar a natureza das fun~oes organizacionais dos Delegados

Escolares e Secretlirios de Zona para sabermos se, sendo eles eleitos pelos professores das

5) Consequeneia da reorganiza~lio da Assisteneia Eseolar (port. 13949, de 28-4-52.D.L.s 38968 e 38969,de
27·/0·52 e Port.s 14269 e 14 270 de 23-2-53) e da reorganiza~lio das DDE\s e DLE\s, em 1956
(D.L.40964,de 31-12-56).

6} A instabilidade polflica e governaliva bern como as diferentes polilicas educalivas reflectem-se tanto no
nome do Ministerio como no das Secretarias de Estado, como ainda na quantidade das Secretarias de
Estado.Assim, enquanto nos 12,22,32,42 e5' Govemos Provis6rios 0 nome do Ministerio foi de Educ~lio e
Cultura, os 62 Provis6rio)19-9-75 a 22-7-76) e 12Constitucional(23-7-76 a 22-1-78) chamararn-no da
Educ~lio e Inveslig~lio Cientifica para os 22 (23-1-78 a 27-8-78) e 32(28-8-78 a 21-11-78) the voltarem
a chamar da Educ~lio e Cultura. Depois,o 42Constitucional (22-11-78 a 31-7-79) voltou a chamar-lhe da
Educa~lio e Investiga~lio Cientifica. 0 52 Conslitucional , de Lurdes Pintassilgo, (1-8-79 a 2-1-80)
chamou-lhe da Educa~o,tendo criado urn Ministerio da Cultura e Ciencia Ja 0 62 Constitucional,de Sa
Carneiro, (3-1-80 a 8-1-81» eo 72, de Pinto Balsemlio, (9-1-81 a 3-9-81)chamararn-no de Ministerio da
Educ~lio e Cieneia, passando a Cultura a Secretaria de Estado. 0 mesmo Pinto Balsemao e 0 seu
segundo Governo, 0 8' Constitucional (4-9-81 a 8-6-83), chamou-lhe Ministerio da Eduea~lio e
Universidades mas Mario Soares e Jose Augusto Seabra (9" Conslitucional - 9-6-83 a 5-11-85) chamararn
Ihe Ministerio da Educa~lio.Mas Seabra nlio sobreviveria ale ao fim do Governo,sendo subslituido por
Jolio de Deus Pinheiro em 15-2-85. Finalmente, Cavaeo Silva e Jolio de deus Pinheiro (10' Governo
Constitucional - 6-11-85 a -87) chamararn-Ihe Ministerio da Educa~lio e Cultura,integrando a
Secretaria de Estado da Cultura que, depois de mudan~as varias, regressou a casa-mlie. A sua hist6ria
lamMm merece ser contada em breves palavras: passando a Ministerio da Cullura e Investiga~lio

Cientifica com 0 8' governo conslitucional lirando a investiga~lio as Universidades, manteve tal
investiga~lio durante 0 9' governo Constitucional em que passou a chamar-se da Cultura e Coordena~lio

Cientifica para, como ja dissemos anles, passar a SEC com 0 102 Governo constitucionaL Sobre a
>>dan~>> das Secretarias de Estado do Ministerio da Educa~lio,desde »0 25 de Abril», ver 0 ANEXO 4 a
esta tese.
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respectivas zonas, detinham algurn poder de conce~ao e organizayao. Essa an3.lise sintetizamo
la no QUADRO nQ 14 que se segue:

QUADRO N° 14: FUN<';OES ORGANIZACIONAIS DAS SECC;;:OES

ADMINISTRATIVAS DAS COMISSOES CONCELHIAS

(1975), (Nivel Tecnico)

N· Compo Plan. Organ. Direc. Exec.Normat. Exec.Crit. Controle

DGPA 17 14 1 2

DGEB 14 7 2 5

IGEP 4 4

DGEE 13 5 1 5 1 1

TOTAL 48 5 1 0 30 4 8

1()()% 10,41% 2,08% 62,50% 8,33% 16,66%

A Analise exposta no quadro anterior revela que, mesmo ao nivel tecnico da

organizayao, prevalecem as funyOes executivas-normativas e as de controle. Isto quer significar

urn grande esvaziamento organizacional das Secyoes administrativas das Comissoes

Concelhias. Comparando os resultados desta analise com os da de 1933,

verificamos que ha urn aumento significativo das funyoes executivas

normativas, uma diminuiy30 relativa das funyoes de execUy30 criterial, uma
diminuiy30 muito significativa das funyoes de controle e uma pequena

aquisiy30 de funyOes de cOnCepy30 ao nivel tecnico. (Ver Quadro nO 15)

Dir-se-a que os Delegados Escolares ficararn mais dependentes da Adrninistrayao
Central e menos "superintendentes" dos professores. Algo compativel com urn cargo atribuido

por eleiyao? Pelo menos numa Adrninistrayao que precisava de uma "almofada" amortecedora

das pressoes dos professores. Emerge assim urn Delegado Escolar, genericamente considerado

pelos professores entrevistados como modelo de relayoes humanas. E uma Inspecyao que se

dilui nos Coordenadores Pedag6gicos enquanto "os ventos da normalizayao" nao "puseram

tudo no seu lugar".
Parece-nos importante referir que as funyoes organizacionais de concepyao e

organiza~ao atribuidas aos DLE\s e DZE\s se situam no ambito da Direcyao Oeral do

Equipamento Escolar, exigindo, por isso, urn perfeito conhecimento das realidades locais. Elas

dizem nao s6 respeito ao estudo da construyao e reparayao dos edificios, como do mobiliario,

como de alterayao da rede escolar, aproposiyao para adquirir ou arrendar novas instala~oes, a
vigiliincia do estado e conserva~ao das existentes e asua cedencia para outras actividades da

comunidade, nos termos da lei. Por outru lado, envolvem urn relacionamento sistematico com

as autarquias locais. Porem, nao deixa de ser elucidativo que s6 em uma dessas competencias

os Delegados Escolares tenham acesso directo aDirecyao Oeral. 0 canal de comunica~ao das

outras e a DDE.
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A area de infonnaliiio consiste, em todas as valencias, na comunicaliao de todos os

elementos disponiveis e na resposta a inqueritos e estatisticas.

QUADRO N" 15: COMPARA«;AO
TRATIVAS DOS

ENTRE AS FUN«;OES ADMINIS·
DLEIs e DZEIs em 1933 e 1975

N· Compo Ptan. Organ. Direc. Exec. Normat. Exec.Crit. Controle

DLE'Is 1933 16 7 2 7

DZE'Is 1933 22 4 6 12

lUfAL 38 11 8 19

100% 28.94% 21% 50%

1975 48 5 1 30 4 8

100% 10.41% 2.08% 62.50% 8.33% 16.66%

A relaliao funcional entre as Delegalioes Escolares e Secretarias de Zona e os

Departamenlos Centrais antes referidos (quase sempre atraves das DDE\s), remete-nos

novamente para a analise da estrutura organizacional da Administraliao do Ensino Primario, a

exprimir no organograma n" 8.

Embora as alteraliOes na estrutura da administraliao fossem profundas a nivel de

todas as valencias do SE, no nosso trabalho analisaremos s6 as que se relacionam com 0

Ensino Primario. Neste campo, assiste-se a uma especializaliao funcional horizontal motivada

pelo aumento da clientela a administrar mas acometem-se as novas estruturas as mesmas

funlioes das anteriormente integradas7 0 que reapela para a realizaliao do Estado Dual bern

manifesta tambem no facto de a Junta Nacional de Educaliao continuar a ter, em relaliao ao

Ensino Primano, e ate 25-2-778, as funliOes de concePliao e de consulta que no regime anterior

lhe eram consignadas.

A especializaliao funcional a que acaMmos de aludir e referida no preambulo do

D.L. 489-75, de 5-9, ao especializar a DO Adminislra\iao Escolar em DG Equipamento Escolar

e DG Pessoal e Administraliao:

7) No que ao Ensino Prim3rio diz respeito, as primeiras eslruturas a serem especializadas funcionalmente
foram a Direc~lto OeraI do Equipamento Escolar e a Direc~lto Oeral de Pessual e Administra~lto. ambas
criadas pelo D. L. 489-75, de 5-9, em substitui~lto da Direc~lto OeraI de Administr~lto Escolar, criada pelo
D. L. 408-71 e regulamentada pleo D.L. 46-73.Mas curiosamente, 0 D.L. de 75, no seu art" 2' remete as
competencias das eslruturas criadas para 0 D.L. de 73. Por urn Decreto de 1976,os Postos Oficiais do
CPTV passam para a superintedencia deslaS duas eslruturas.As duas estrtuluras s6 seriam regulamentadas
no subperiodo seguinte; a DOP pelo D.L.552-77, de 31-12 e a DGEE pelo D.L.3-o3-78,de 12-1O.No
subperiodo que estamos a estudar e com rel~tles funcionais com 0 Ensino Prim3rio foi criada a D.O.
Apoio Medico (D.L. 257-77, de 18-6), sendo extintos os Servi~os Medico-pedag6gicos.E ao terrninar 0

subperiodo foi criada a D.O. Extensao Educativa (D.L. 478-77, de 15-11) em substitui~lto da D. O.
Educ~lto Perrnanenle, criada pela Reforrna de 71, e do FAOJ criado logo em 1974 (DL 179-74, de 30-4)

8) Com efeito, s6 pel0 D.L. 70-77, de 25-2 e extinta a Junta Nacional de Educa~lto,sendo as suas
competencias (as da 6' sec¢o da JNE) em materia de ensino primano acometidas 11 D.OEnsino Btisico(
Ver DL 46349,de 22-5-65).
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"independentemente de revisiio profunda que vise uma mais eficaz
distribuir;iio das atribuir;iies,e necessario assegurar uma so/ur;iio que aponte
para uma distribuir;iio das tarefas de administrar;iio por dois departamentos
diferentes e de especificidade propria".

No subperfodo em estudo (1974-1977), registaram-se alteralioes significativas nas

estruturas centrais do Ministerio da Educaliiio e criaram-se as primeiras estruturas

desconcentradas regionalmente (os Coordenadores Regionais de ACliiio Social Escolar9 e, em

intenliiio, as Delegalioes Regionais da D.G. Extensiio Educativa10, estas ao abrigo de urn

Decreto-Lei que previa a crialiiio de Servilios Regionais para todas as estruturas da

Administraliiio central do MEre II

Ao nivel do processo de ensino, e no que repeita a igualizaliiio dos alunos no uso

dos beneficios da educaliiio, e de reall(ar a crialiiio das Equipas de Ensino Especial, no ambito da

Divisiio do Ensino Especial, logo a partir de 197412. Estas Equipas riveram, ate 1988, uma

configuraliiio Distrital, com micleos Concelhios para, a partir deste ano, se desmembrarem em

Equipas concelhias. Cada uma destas Equipas comeliou por tres areas de especializaliiio, ate

1980: Visuais, Auditivos e Motores. A partir de 1980, as Equipas passam tamoom a integrar

uma outra valencia: as dificuldades de aprendizagem, a partir de urn Projecto, inicialmente

paralelo as Equipas e que se chamou "Projecto SADA" (Projecto de ServilioS de Apoio as

Dificuldades de Aprendizagem), da DGEB, e que se comeliou a desenvolver no ano lectivo de

1979-80. Dele falaremos na secliiio 3.1.3 deste capitulo. 0 papel das Equipas de Ensino

Especial foi 0 de "integra\(iio familiar, social e escolar das crianlias deficientes"(Ver nota 66) e,

no que respeita ao apoio escolar as crianlias deficientes, ele assumiu diversas formas,

norneadarnente:

"-apoio itinerante ou domiciliano na Escola

--Sala de apoio

--nucleo de apoio

--utilizaliiio de ateliers

--utilizaliiio de actividades de tempos livres

--trabalho com a professora da classe dentro da sala de aula" (Ver nota 66)

A pluralidade de estruturas da Administraliiio Central com relaliOes hierarquicas e

funcionais com 0 Ensino Primano conduziu a fragmentaliao da Administraliao, fazendo

reernergir as DDE\s como 6rgiios de integraliiio das diferentes areas da Administraliao Central.

Niio sem que a mvel central se tentassem solulioes de coordenaliao interdepartamental. E0 caso

9) Criados pelo D.L.6-77. de 5-1.
10) A D.G. Extensao Educativa e criada no limite do periodo temporal deste Subperiodo (15-11-77) e no

mesmo dia em que finda a participll\Oao dos professores nas ComissOes Concelhias. 0 DL. que a cria e 0

478-77, de 15-II.No enlanto, as Delega~Oes Regionais desla eSlmturn da Administra~ao central s6 seriam
efectivamente criadas quando foi criada a D. G. Educa~ de Adultos (DL. 534-79, de 31-12).

11) D.L. 137-77, de 6-4. "desconcentrar para descentralizar" eo principio deSIe D.L. que, confundindo os
conceitos, diz no art' 2' que "os servi~os regionais do MErC representam,na respectiva area, os servi~os

centrais"
12) Ver CERI/OCDE (1983):Sistema de Educa~ao Especial em Portugal, ME,Lisboa,pp. 51-55.
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do Conselho de Directores Gerais, criado ja pela refonna de 71 e regulamentado em 197213

que raramente funcionou.

Nestes termos, 0 organograma construfdo para este subperfodo, apresenta uma

fragmenta~aoda Administra~aocentral, refof9adora da maquina burocrlitica da Administra~ao

do Ensino Primario (Ver Organograma nO 8), pois eram vanas as estruturas da Administra~ao

Central com rela,.oes funcionais e hierarquicas com as DDBs:

D~aoGeral do Ensino Blisico

Direc"ao Geral de Pessoal e Administra"ao

Instituto de Ac"ao social escolar

Direc"ao Geral do Equiparnento Escolar

Secretariado do Ensino Especiall4

Direc"iio Geral de Extensiio Educativa

Inspec"ao do Ensino Particular

Direc"iio Geral de Educa~aoFfsica e Desportol5

Direc'>ao Geral do Apoio Medico

Gabinete de Estudos e Planeamentol6

Secretaria Geral do Ministerio17

Obra Social do Ministeno da Educ~aol8

Direc"ao Geral das Constru"i'ies Escolaresl9

Instituto de Tecnologia Educativa20

Quinze estruturas da Administra"ao Central com rela"i'ies hierlirquicas e funcionais

com as DDE\s geraram uma enorme complexidade administrativa, transformando estas em

meras estruturas burocraticas, correias de transrnissiio adrninistrativa.

13) DL. 201-72, de 19-6
14) Criado pelo D.L.666-76,de 4-8 para "promover a integra~lio no MEIe de lodos os estabelecimenlos que

educam deficientes",0 que nonca chegou a ser concretizado
15) Criada pela Reforma de 1971, viu a sua orgllnica aprovada pelo D.L. 82-73, de 3-9
16) Existente desde 1965 sob a desig~ilo de Gabinete de Estudos e Planeamenlo da Ac,ilo Educativa, passou a

chamar-se GEP pela reforma de 1971 e teve a sua orgllnica aprovadapelo D.L. 485-72, de 2-12.
17) Criada igualmente pela reforma de 1971,Teve a sua orgftnica aprovada pelo D.L. 201-72, de 19-6.
18) TamMm criada pela reforma de 1971, Foi regulamentada pelo D.L. 376-72,de 4-10 e D.L.l77-77, de 17-4.
19) A Reforma de 1971 manteve intacta esta estrulura,existente desde 24 de Julho de 1969 (D.L. 49169) e

"resultante da fusilo de viirios organismos que tinham por missilo fundamental a constru,ilo de instal~oes

escolares segundo os diversos graus de ensino" (D.L. 279-78, de 7-9).
20) 0 Instiluto de Tecnologia Educaliva foi tamMm criado em 1971, subsliluindo 0 IMAVE (Instilulo dos

Meios Audiovisuais de Ensino de que dependia a Telescola) e criado em 31-12-64, pelo D.L. 46135).
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1.2. A Partir de 15-11·77 - A NORMALIZA<;AO E A DESVALORIZA<;AO

DA SOCIEDADE CIVIL: OS PROFESSORES SAO ExcLuiDos DAS

ESTRUTURAS DISTRITAIS E CONCELHIAS DE ADMINISTRA<;AO

DO ENSINO PRIMARIO

o titulo que acabamos de escrever e 0 esquema conceptual unificador da

administra\(ao do ensino Primlirio entre finais de 1977 e 1986. Como ja escrevemos nos

capftulos anteriores, este espa\(o de tempo engloba dois subperfodos (1977-1983 e 1984-1986),

sendo que 0 primeiro subperfodo e repartido em duas etapas (1977-1980 e 1981-1983).

Analisaremos em 3.2.1 a primeira etapa, em 3.2.2 a segunda e em 3.2.3.0 subperfodo 1984

1986).

1.2.1. 1977: A PERDA DA PARTICIPA<;AO NOS ORGAOS DISTRITAIS E

CONCELHIOS

o dia 15 de Novembro de 1977 fica nos registos burocraticos como urn dia negro

para os professores do Ensino Primlirio.De uma s6 assentada21, Almerindo Marques e Romero

de Magalhaes22 mandaram regressar os professores as escolas e as salas de aula. As razoes

estiio outra vez no "descentralizador" Decreto-Lei do 1° Governo constitucional (D. L. nO 137

77, de 6-4)

"cujos prindpios importa, contudo, experimentar, mediante a sua
aplicat;iio transitoria"23.

Tal aplica\(ao tornou-se definitiva porque a "normaliza\(ao" veio para ficar no

contexto da "ocidentaliza\(ao" de Portugal.

Ii irnportante referir que a fIlosofia constante do dito Despacho 134-77 etotalmente

contrliria a do D.L. referido e representa urn exemplar bern sucedido de urn lapso burocratico,

afirmando

"desenvolver, com maior segurant;a e exequibilidade, as actividades

administrativas, em especial as que se referem ao controle do absentismo e

processamento de remunerar;oes aos docentes profissionalizados niio efectivos
do ensino primtirio".

21) Atraves dos Despachos 134-77 e 139-77,publicados no DR,2' Serle, de 15 de Novembro.O primeiro e da
autrorla dos dois. E 02' e da exclusiva responsabilidade de A1merindo Marques.

22) Secretllrios de estado,respectivamente da Administ:raeilo e Equipamento Escolar e da Orienta~aoPedag6gica
do l' Govemo Constitucional, no Ministerlo de SottoMaior Cardia

23) Despacho 134-77.
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Sublinhando a palavra "controle" os dois Secretarios de Estado indicavam do que

realmente se tratava: do controle da sociedade civil, no contexto da "reconstitui~lio do estado".

Esta Reforma polftico-adrninistrativa operada pelo Despacho em analise consistiu

em:

a) Revogar 0 Despacho 40-75," em tudo 0 que seja contrario ao presente

Despacho", extinguindo, portanto, as CornissOes Concelhias ;

b) Extinguir as Secretarias de Zona Escolar

c) Passar a chamar as Delega~Oes Escolares, Delega~Oes de Zona Escolar

d) Criar duas Delega~Oes de Zona Escolar em todos os Concelhos cujo numero de

professores exceda os 400;

e) Atribuir aos Delegados Escolares as fun~Oes de coordena~lio pedag6gica e de

ac~lio social escolar ate aqui exercidas por professores eleitos;

f) Passar a DOPA a designar os Delegados Escolares "mediante proposta

fundamentada da respectiva Direct;lio de Distrito Escolar, que devera ser
acompanhada do curriculo do professor, e apas a obtem;lio do parecer
favoravel da DGEB ou do lASE, consoante os casos,,24.

g) Cindir, a titulo defmitivo, a administra~lio do Ensino Primano em administrativa

e pedag6gica, ficando a adrninistrativa a cargo dos Servi~os Centrais, Direc~oes Escolares,

Delega~Oes Escolares e Directores de Escola ou Encarregados de Direc~lio e a pedag6gica a

cargo da DGEB, do Conselho Escolar e dos Professores25, supervisionada pe10s Inspectores

Orientadores.

Realce-se que 0 despacho nlio revoga explicitamente 0 Conselho Coordenador, a

mvel das DDEs, mas, se jli nlio havia estruturas concelhias para elegerem os representantes dos

professores nesse conselho, ele, ainda que existente, ate ao D.L. 211-81, nlio representava os

professores.

o Despacho 139-77 (DR de 15-11, p. 7997-8002) complementa 0 anterior em

materia de ac~lio social escolar, prescrevendo as competencias das DDE\s, DZEs, DEs e

professores na mesma materia.

E~ta reforma, concentrada a nivel concelhio, evidencia urn processo de coopta~lio

dos Delegados de Zona Escolar , a exemplo do que vinha sucedendo, desde 1976, com os

Directores de Distrito Escolar. Alem disso, transforma as Delega~oes de Zona Escolar em

estruturas totalmente dependentes das DDE,s e, consequentemente, estruturas de media~lio

burocrlitica entre os professores e as DDE,s.

24) Desp. 134-77, DR. de 15-11, II Serie, p.8012.
25 Com efeito, se analisarmos as comperencias do 6rglio de direc~lio da Escola Primilria . 0 Conselho escolar

- verificaremos que das 28 competencias que !he slio atribuidas, apenas Ires sao de caracter administrativo,
sendo as restantes de caracter pedag6gico, enquanto que para 0 6rglio de gestao da Escola-o Director-, em
33 comperencias, 13 slio de caracter administrativo e 20 de caracter pedagogico.
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o refo~o da coop~iio dos Directores de Distrito Escolar, seria levado a efeito pelo

Decreto nO 70n8, de 15-7. Com efeito, na sequencia dos Decretos nOs 356-76, de 14-5, e 760

76, de 22-10, 0 Decreto de 78, transforrnava os Directores de Distrito Escolar em "criados" do

Director Geral de Pessoal:

"Os Directores de Distrito Escolar seriio nomeados, em comissiio, por
escolha do Ministro da Educat;iio e Cultura, sob proposta do DGP, de entre

adjuntos com tres anos de exercfcio nessa qualidade, ou de entre professores
do quadro geral hti pelo menos tres anos"26.

A esta coopta<;iio dos Directores de Distrito Escolar correspondeu uma maior

burocratiza<;iio dos servi<;os pela possibilidade de os adjuntos serem nomeados de entre

funcionarios dos quadros administrativos das Direc<;oes de Distrito Escolar 0 que em tudo

contraria a pnl.tica seguida pelo Estado Novo e pela Republica p6s "25 de abril", ate 1976, de

exigir que, pelo menos, fossem professores27 . Isto para alem de terem de ser propostos pelo

Director 0 que tambem significa coopta<;iio a urn nlvel mais baixo da hierarquia administrativa.

Totalmente regressada, nas suas estruturas administrativas supraescolares, ao

paradigma de 1933, a administra<;iio do ensino primario nem sequer precisou de redefinir as

competencias dos Directores de Distrito Escolar. E foi necessario esperar ate 1981 para isso.

Limitou-se a aumentar, em 1979, os quadros administrativos das DDE\s, tal como foi feito em

1956 e em 1966. Em 1979, Maria de Lurdes Pintassilgo ainda tentou municipalizar a

adrninistra<;iio do ensino Primario mas tal tentativa nao passou do papel do Decreto-Lei28.

Em contrapartida, as fun<;oes dos Delegados de Zona Escolar foram acrescidas pelo

ja referido Despacho 139-77. Edelas que vamos tratar agora. 0 Despacho 134-77 previa que os

Delegados de Zona Escolar viessem a exercer fun<;oes de orienta<;iio pedagogica, a defmir por

despacho ministerial mas tal s6 aconteceu no D.L. 211-81. Assirn, para alem da analise ja

efectuada nos quadros anteriores acrescentamos as fun<;Oes relativas il ASE, construindo assim

o QUADRO N° 16 s6 para as fun<;oes desta area.

o Despacho em amilise (l39-SEAEE-77) transforrna 0 delegado escolar em

"responsavel pela ac<;iio social escolar no concelho" e 0 DDE em

"responstivel pelo acompanhamento global da act;iio social escolar no

Distrito, mantendo estreita relat;iio com 0 DZE,escolas e tecnicos de servit;o

social do lASE,bem como com as demais estruturas pedagogicas e sociais cuja
intervent;iio se reflicta na Escola".

26) Dec. 70-78, de 15-7 e Dec.-Lei 356-76, de 14.

27) Ver D.L.22369, de 1933; D.L. 40964, de 31-12-56, e 356-76, de 14-5.

28) Ver D.L,s 40964, de 31-12-56; 47091, de 11-7-67 e 370-79,de 6-9.Neste D.L.,levanta-se a hip6tese de se
virem a constituir NAB,s (Ntlcleos de Administra~ao Escolar), de base concelhia,fazendo pensar nos
circu10s escolares de entre 1919 e 1926. POI-em, 0 espirito regionalizador "Pintassilgo" nao chegou a
"cantar" e as competencias das DDE,s e DZE,s seriam burocraticamente refo"adas em 1981.
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Neste quadro,as fum,Oes organizacionais interrnedias que, ate aqui, erarn exercidas

pelos Coordenadores Regionais de ASE, passam a ser exercidas pelas DDE\s e as DLE's

continuam 6rgaos de nivel tecnico. Comparemos as fun~Oes organizacionais de cada uma das

estruturas:

QUADRO N" 16: FUN<;OES ORGANIZACIONAIS DAS DIREC<;OES E

DELEGA<;OES ESCOLARES EM MATERIA DE ASE

(1978)

N" Compo Plan. Organ. Direc. Exec. Normat. Exec.Crii. Controle

DLE,s 8 1 0 2 0 1 4

DDE,s 7 1 0 1 1 2 2

TOTAL 15 2 0 3 1 3 6

Pela analise dos resultatos, podemos conduir que se trata de duas estruturas com

urn elevado grau de execu~ao e controle (10 competencias em 15, ou seja, 66,66%), 0 que

avaliado illuz de uma area requerendo urn elevado grau de diferencia~ao positiva, revela uma

elevada estandardiza~ao da actividade.

Em 1979, 0 entiio Secretario de Estado dos Ensinos Basico e Secundario, Ald6nio

Gomes, produziu novo Despacho (Desp. n" 334-79, DR, I Serie, de 20-11-79) sobre as

competencias dos Delegados Escolares e Directores de Distrito Escolar em materia de ac~ao

social escolar.Fizemos a sua analise e verificamos que elas sao uma repeti~ao das do Desp.

139-77.

Centremo-nos agora na reorganiza~iio da Administra~ao Central, relacionada com 0

Ensino Primarlo, nesta etapa (1977-1980) .Siio regulamentadas

- a Direc~iio Geral de Pessoal (D.L.552-77, de 31-12)

- a Direc~iio Geral dos Desportos (D.L.553-77,de 31-12) e D.L. 63-78, de 29-9)

- a Direc~ao Geral das Constru~OesEscolares (D.L.279-78, de 7-9)

- a Direc~iio Geral de Equipamento Escolar (D.L. 303-78, de 12-10)

- as comperencias da DGEB e IGEP em materia de Educa~iio Fisica e Desporto

Escolar (D.L. 179-79, de 29-6)

E sao criadas:

-A Direc~ao de Servi~os de Finan~s (D.L. 552-77,de 31-12)

-A Inspec~ao Adrninistrativo-Financeira (idem)

-a Direc~ao Geral do Ensino Particulare Cooperativo (D.L. 540-79, de 31-12)

- A Inspec~ao Gera1 de Ensino (D.L. 540-79, de 31-12)

- a Direc~iio Geral de Educa~iiode Adultos (D.L. 534-79, de 31-12)
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-0 Instituto de Educal;iio Especial (Lei 66-79,de 4-10)

-0 Instituto Portugues de Ensino aDistfuleia(D.L. 519-VI-79,de 29-12)

E, a nfvel regional,em cumprimento do D.L. 137-77, de 6-4, siio criados:

- os Servil;os de Coordenal;iio da Educal;iio Ffsiea e Desporto Escolar (D.L.197

79, de 29-6)

-As delegal;oes distritais e coneelhias da 00. Edueal;iio de Adultos(D.L. 534-79,

de 31-12)

-As delegal;Oes distritais da Direcl;iio Geral de Pessoal (D.L.259-A-80, de 6-8)

que, no entanto, niio teriam rel3l;Oes funeionais eom as DDE,s

-as direcl;Oes regionais da DG Construl;Oes Escolares (D.L. 279-78, de 7-9)

- as delegal;Oes regionais da Inspecl;iio Geral de Ensino (D.L. 540-79, de 31-12).

Esta erial;iio de servil;os regionais obedeceu sempre ao princfpio da desconcentral;iio

territorial dos servil;os eentrais, tomando-os assim mais pr6ximos das populal;Oes locais, mas

em nenhum deles teve earReter descentralizador, nem mesmo desconcentrador. Ora, tal carReter

e armnado sistematicamente nos diplomas que iam criando os diferentes servil;OS regionais29.

Analisamos a estrutura administrativa da Direcl;iio Geral de Pessoal e da Direcl;iio

Geral do Equiparnento Escolar para verifiearmos se, em termos de organizal;iio departamental,

tinha havido alteral;oes em relal;iio aos princfpios de 1972. Conclufmos que os criterios de

crial;iio de departamentos siio os mesmos, eom base na especializal;iio em areas funcionais,

funl;oes administrativas e em servil;os e que a estrutura se apresenta totalmente

eompartimentalizada, cabendo apenas ao Director Geral a eoordenal;iio das diferentes

actividades.Mesmo as funl;oes inerentes aos Gabinetes de Estudos niio se apresentarn

integradas ou coordenadas eom os outros departamentos30• Assim, cada individuo ocupa

urn s6 posto de trabalho, entregue as tarefas de que e especialista e que

burocraticamente Ihe foram atribuidas para que possa ser responsabilizado. A

estrutura isola·o ainda mais pois coloca·o hierarquicamente ou numa Direct;ao

de Servit;os, ou numa das Divisoes desta, ou numa das Repartit;oes da Divisao,

ou ainda numa das Sect;Oes da Repartit;ao. E conforme 0 lugar que ocupar na

hierarquia, assim sera Director de Servit;os, Chefe de Divisao, Chefe de

Repartit;ao, Chefe de Sect;ao, Primeiro Oficial, Segundo oficial, Terceiro

Oficial, Escriturario Dactil6grafo, para que tudo esteja no seu lugar.

29 Ver, por ex. 0 D.L. 279-78, de 7-9: Depois de afirmar que se criam os servi"os regionais da DGCE " no
ambito de uma descentra1iza~que se tern como indispensavel" (Prefunbulo), alrrma'se no art" 29" que "as
direq;6es de servi"os regionais das conslru"lles escolares sao os servi"os de estudo e de execu,ao, a nivel
regional".

30) Neste aspecto, a Direc<;1io geral das conslru"lles escolares teve melhor sorte pois tinha urn 6rgao especifico
para as fun"oes de coordena<;1io e integra"ao - 0 Conselho Consultivo - composto pelo Director Geral, pelo
Subdirector Geral e por todos os Directores de Servi"os.
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De resto, eesta mesma hierarquia que se obseIVa nas secretarias <las DOE,s s6 que

a partir de Chefe de Sec~ao, 0 que quer dizer que estas secretarias tern 0 estatuto de sec~Oes,

ainda que 0 n6mero de pessoas varie conforme a respectiva clientela31.

Parece-nos ser legitimo concluir das amilises precedentes que, nesta
etapa, os tentaculos do estado se estendem a sociedade civil sob a forma de

aperfei~oamento das fun~oes de controle e sob a forma de presta~iio de

servi~os do Estado mais pr6ximos das popula~oes, mas dirigidos por

dirigentes cooptados pelos diferentes partidos politicos com assento nos

6rgiios de governa~iio.. Esta conclusiio apresenta-se mais legitima quando a

analise traz ao de cima as consequencias da complexifica~iio dos servi~os

centrais - 0 refor~o da burocracia e da centraIiza~iio.

Concluimos a analise aetapa 77-80 com 0 organograma da Administra~iio do

Ensino Primano, em Outubro de 1979 (Ver ORGANOGRAMA nO 9). E inserimos tamMm

dois outtos organogramas de estruturas centtais do ME: urn da DGP e outto da DO

Equipamento Escolar (Organogramas nOs 10 elI).

31) Foi este numero que foi sendo sucessivamente alterado, como ja vimos, mas a estrutura dos servi,os
manleve-se desde 1933. Para ver a evolu,ao desle pessoal e desla estrutura, comparar 0 Decreto 22369. de
1933. com os DL.,s 40964, de 31-12- 1956,45249, de 16-9-63,47091, de 12-7-66 e 370-79, de 6
9Nola-se uma adpata,ao an aumento da clientela mas nao uma mudan,a na estrutura.
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Organograma nQ 9 - Estrutura Administrativa da Educa~ao Prirmiria em
[mais de 1979
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1.3. 1981: AS DIREC<;:OES DE DISTRITO ESCOLAR E AS

DELEGA<;:OES DE ZONA ESCOLAR REGRESSAM AO PARADIGMA

BUROCRATICO E CENTRALIZADOR DE 1933. EM

CONTRAPARTIDA, ACELERA-SE 0 PROCESSO DE DINAMIZA<;:Ao

PEDAGOGICA DOS PROFESSORES.

Aparentemente, entre 1979 e 1981, nada aconteceu de significativo na estrutura

administrativa do Ensino Primario.Pode mesmo dizer-se que no que a e1a diz respeito, no inicio

de 1980, (final da etapa anterior), estava constituida a sua estrutura, a nive1 central e

regional.Faltaria apenas estabilizar burocraticamente as estruturas distritais e conce1hias e

conferir-1hes 0 tom da seguran~ae da dramaturgia burocnitica, pr6prio de uma Administra~iio

Centralizada. Isto seria feito pe10s Decreos-Leis 211-81, de 13-7 e 126-83, de 9-3.Vamos

analisa-10s em seguida, mas antes vamos apenas enunciar as mudan~as na estrutura a nivel

central, a nive1 regional e a mvel Concelhio.

No que aAdministra~iio Central diz respeito, nesta etapa, regista-se apenas

a) a reestru~iio do Instituto Nacional de Investi~iioCientffica32

b) a cria~iio do Conselho Nacional de Educ~ii033.

A mvel regional, foram criados os Centros de Medicina Pedag6gica34 que, a nivel

concelhio, eram representados pelos Servi~os de Saude escolar do Ministerio dos Assuntos

Sociais35. Foram ainda criados os Servi~osde Coordena~iioRegional da DOEB para efeitos de

32) 0 INIC fom criOOo em 1976, pelo D.L. 538-76,de 9-7 e agom em reestruturado pelo D.L. 414-80, de 27-9.
33) D.L. n" 125-82. de 22-4. Na sua conce~ao. 0 CNE vern substirur a antiga Junta Nacional de Educa~ilo

extinta em 1977.Expressoes como "6 tambem aconselMvel que exista urn 6rgao que tenha por
missilo.entre outras a de preservar 0 superior interesse pUblico na conce~o e implemen~ao das reformas
educativas" fazem hipotetizar mais a inte~ilo de cooplar a sociedade civil do que a de consensualiza-Ia com
o Estado, como se pretende no n" I do prellmbulo: "6rgao superior onde possam ser amplamente
discutidos e analisados os objectivos fundamentais do sector,fugao virado especificamenle pam a
problematica da educa~ao,onde se possa efecruar a convergencia de esf~os de todos os que, de algoma
forma,eslilo ligados a tal problematica e que tomam parte, com maior ou menor incidencia, nos destinos
da eduea,ao em Portugal". Essa convergencia efectuar-se-ia pela estrat6gia de "0 CNE sera
fundamentalmente 0 6rgao superior de consulta do Ministt\rio, pam todas as gmndesa questoes sabra as
quais haja vantagem em obter 0 seu parecer". Sobre as areas de interven~ao do CNE e a sua eompos~ilo

ver 0 anexo 7.0s professores estavam representados pelos representantes das Confedem~oes Sindieais de
Professores.

34) Foram eriados pelo D.L. 107-82, de 8-4.Este D.L. faz uma breve hist6ria da Assistllneia Eseolar,em
Portugal, referindo, nomedamente,os trabalhos do Prof. Serras e Silva, em 1933-34, eondueentes aeria,ao
da 00. Eduea~iloFisica, Desportos e sande escolar. E ainda, todo 0 desenvolvimento subsequente aerial;ao
do lASE, no lImbito do qual foi criada a 00 Servi~os M6dico-Pedag6gieos. E os Centros de Medicina
Pedag6gica, em Lisboa, Porto e Coimbm, integmvam-se precisamente, nesta Direc~o de servil;OS.

35) Esta representa,ao excluia os Concelhos de Lisboa, Porto, Coimbra, Evora, Funehal e Ponta Delgada que
eram directamenle servidos pelos Centros de Medicina Pedag6giea As crian~as tambem se habituamrn ao
trabalho anual das Equipas de Sande quando do elas iam as escolas ver os Boletins Individuais de Sande e
ensinar euidados de Higiene primiiria
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acompanharnento do Projecto SADA36 (Servil<os de Apoio as Dificuldades de Aprendizagem) e

das Equipas de Ensino Especial. A aplical<ao do Projecto SADA, ja em regime experimental

desde 1979-80, mas com aplical<ao em media escala a partir de 82-83 processou-se atraves da

organizal<ao de "pequenas unidades de orientar;do educativa, de ambito concelhio ou de zona

escolar"37 que, a partir do ano lectivo de 1983-84 mudaram de nome passando a chamar-se

Unidades de Oriental<ao Educativa (UOE)38f39. E, a partir de 1986, foram integradas nas

Equipas de Ensino Especial que passaram a englobar tambem a area das dificuldades de

aprendizagem, desaparecendo assim, institucionalmente, as UOE,s.

A nfvel concelhio, as linicas estruturas introduzidas, nesta etapa, foram os Centros

de Medicina Pedag6gica (ver notas 81 e 82) e as equipas dos SADA-UOE. A caracterizal<ao

organizacional destas equipas remete para urn modelo anti-burocratico e, portanto, adhocratico,

uma vez que eram temporanas,nao tinham urn conjunto de tarefas rigidas e nao estavam fixas

numa das estruturas da organizal<ao. De resto, 0 mesmo se passa com as Eqnipas de Ensino

Especial e com as Equipas de Intervenl<ao Artfstica criadas no infcio da pr6xima etapa.

Baseavam-se no principio da especializal<ao profissional e no uso de tecnologia adhocratica.Por

isso, 0 modelo de recrutamento dos professores, ao basear-se, muitas vezes,

na cooptal;iio, tera comprometido seriamente os prop6sitos organizacionais.

Passemos enta~ agora a analise das funr;;Oes organizacionais das DDE,s e

DLE,s, a partir de 1981.

36) Tais Servicos Regionais tinham por funciles essenciais a funCAo informaliva a DirecCAo de Serviens do
Ensino- Servieos de Orienlacno Educativa sobre as necessidades detectadas na formacAo dos professores e,
por outro lado, "coordenar e executar acciles de formacAo aos elementos dos SADA,s possibilitando aos
novos professores 0 apoio continuado (...j". (Doc. da DGEB,DSPRI (SOE), de 17-11-82), in Climaco e
outros, opera cit.,p. 133.

37) Estas pequenas unidades concelhias eram constituidas por dois ou tres professores cujas funCiles eram as
seguintes:

a) caracterizacllo pedag6gica da situaCAo escolar
b) Apoio pedag6gico e directo a crianCas com dificuldades de aprendizagem
c) acooselbamento pedag6gico aos professores das turmas das criaocas abrangidas pelo apoio directoi
d) reIaciles com os pais das mesmas e a comunidade
e) parlicipacAo na dinamizacjlo das Escolas abrnngidas
f) articuJacAo com os servicos locais de animacAo e coordenacAo eduactiva
g) Apoio aintegracno educativa de quaiquer crianca com necessidades especiais, em colaboracAo com a
DivisAo do Ensino especial"(Ver Maria do Carmo Climaco e outros, opera cit, p. 171-172)

38) Ver Projecto de CriacAo das Unidades de OrientaeAo Educaliva - RefonnuJacAo do Projecto SADA, remetido
atraves da Circular n' 24-83, de 12-10.,pela DGEB: "reformular 0 SADA como urn projecto de
intervaconselhamento pedag6gico aos professores das turmas das criancas abrangidas pelo apoio directo"

39) Ver Projecto de CriacAo das Unidades de OrienlacAo Educativa - Reformulacno do Projecto SADA, remetido
atraves da Circular n' 24-83, de 12-1O.,pela DGEB: "reformular 0 SADA como urn projecto de
intervencAo dessas acCiles".
o modelo de recrutamento de professores de apoio, quer para 0 SADA quer para as UOE,g ja apontava para
professores habililados com 0 corso do Instituto Ant6nio Aurelio da Cosla Ferreira, mas, na pratica, 0

modelo de recrulamento que prevaleceu foi 0 da cooptaeAo, segundo cnterios aponlados de meritocracia da
exclusiva interpretaeAo dos Directores de Distrito Escolar.
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Comecemos por nos sintonizarmos com as novas designao;;oes destas duas

estruturas. Com efeito, a partir do D.L. 211-81, de 13-7, elas passam a chamar-se,

respectivamente, Direco;;oes Escolares e Delegao;;oes Escolares. Mais: deixa de haver Secretarias

de Zona Escolar passando todas estas a Delegao;;Oes Escolares40. Analisemos entiio, primeiro,

as Direco;;oes Escolares que 0 D.L. 211-81 considerava como "primeiras estruturas

desconcentradas do Ministerio da Educafiio". Agora, segundo 0 mesmo D.L.

importava ir mais longe porque:

"(...) desenvolvendo-se actualmente, a nivel do MEC, os trabalhos
necessarios a desconcentrafiio e posterior descentralizafiio das suas funfoes,

importa implementar servifos que tradicionalmente actuam ja em termos
desconcentrados(... )41.

Por isso,

"ate a instituifiio dos Servifos Regionais do MEC, a desconcentrafiio

no iimbito da Administrat;iio Escolar na Educafiio Pre-escolar e no Ensino

Primario sera realizada pelas Direct;oes Escolares, que (...) tem por atribuit;iio

prestar apoio administrativo as actividades de ensino e educat;iio"42.
Emergente e explfcita assim a contradio;;iio entre 0 estatuto de estrutura

desconcentrada e a funo;;iio de apoio adrninistrativo, faltava ainda detectar expressoes

comprometedoras do espfrito desconcentrador. E elas aparecem logo no art° 4°: "As DE,s

desenvolvem a sua actividade no iimbito da DGP e dos Servit;os Centrais do

MEC que forem designados por Portaria do Ministerio do Educat;iio e Cultura".

Como estruturas desconcentradas, seria legitimo formular a questiio de saber se as

DE,s e os respectivos Directores Escolares (DE,s) cumpririam funo;;Oes organizacionais do myel

intermedio. Por isso, apesar da demonstrao;;iio explicitada da negao;;iio do canlcter

desconcentrado, subrnetemos as comperencias dos dois 6rgiios referidos aquestiio levantada.

Verificamos que das 26 competencias das D.E.s apenas duas seriam enquadniveis

no nivel intermedio, funo;;iio de organizao;;iio, a saber:

"art° 9° d) Coordenao;;iio e elaborao;;iio das listas de lugares vagos ou disponiveis do

ensino primano, de acordo com oportuna informao;;iio das DLE,s para concursos destinados a

ex-titulares de lugares suspensos, para candidatos ao abrigo da preferencia conjugal, para as

reconduo;;6es de professores profissionalizados niio-efectivos e para 0 concurso ao quadro

gerai"

40) D.L. 126-83, de 9-3,ar" 5', 2.
41) D.L.211-81, de 13-7, preambulo, paragrafo 8.

42) Idem,art' I' . E importanle salientar que. mesmo depois da institui~ao dos 6rgaos regionais do ME - as
~Oes Regionais de Educa.;ao - criadas pelo D.L. 3-87, de 7-1 eregulamentadas pelo D.L. 361-89, de
18-IO,nao se registou qualquer indicador de que as Direc~Oes Escolares pudessem vir a ser 6rgaos
descentralizados. Antes, pelo contrario. 0 D.L. de 89 deixou as D.E,s "integradas na organica das
Direc~Oes Regionais de educa~ao e visando a execu~ao e dinamiza~ao de ac~Oes (...)" (Prefunbulo) ate que
sejam definidas "as estruturas municipais e intermunicipais de coordena~o que se considerem necessarlas
ao desenvolvimento inlegrado da actividade educativa" (art' 29').
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e

"art° 9° j- Organiza~aode todos os concursos relativos ao pessoal docente e nao

docente, nomeadamente de profissionalizados nao efectivos para 0 ensino primario, da

educa~ao pre-escolar, do Ciclo preparat6rio TV, dos Tutelares de Menores e Institui~i5es

dependentes do Ministerio dos Assuntos Sociais e da preferencia conjugal".

As restantes comperencias atribuidas as DRs (24), enquadram-se todas no nivel

t€cnico, prevalecendo as executivas-normativas (l5,ou seja,62,5%), registando-se apenas uma

de planearnento, quatro de Direc~ao (= 16,66%), uma de execu~ao criterial e 3 de controle (Ver

QUADRO nO 17). Ver ainda em ANEXO 6, as competencias das D.E,s, dos D.E,s, das

DLE,s e dos DLE,s analisadas em fun~ao do quadro de analise organizador do presente

capitulo.

No que respeita as competencias dos Directores Escolares ( comperencias num

total de 23), cinco delas (21,74%) sao enquadraveis no nivel intermMio 0 que significa

uma maior capacidade de concep~ao organizacional do que as D.E.s, repartindo-se essas

competencias pelas fun~i5es de planeamento (1), de organiza~ao (1) e direc~ao (3). (Ver

QUADRO nO 17).Tais competencias significam ainda urn maior poder atribuido ao Director

Escolar do que nas competencias atribuidas em 1933, sem contudo poder-se afirmar 0

enquadramento das fun~i5es organizacionais dos Directores Escolares no nivel intermedio,

como se depreende da quantifi~ao da analise.

As competencias integraveis no nivel intermMio sao as seguintes:43

"Visitar e orientar os estabelecimentos que the estiio adstritos,

assistindo aos respectivos servit;os" (Direct;iio).
"Manter relat;oes com as autarquias administrativas, esclarecendo-as,

prestando-lhes 0 seu apoio na criat;iio de Escolas e implantat;iio de edificios"

(Direct;iio).

as Autarquias

aconselhaveis"
com as DLE,s, ouvidas
e propor as alterat;oes

"Promover as colocat;oes dos professores niio efectivos e proceder,

nos termos da lei, quanto a afectat;iio, criat;Q.o ou extint;iio dos lugares de

educat;iio pre-escolar, do ensino primario, do Ciclo Preparat6rio TV e dos

Cursos de Educat;iio de Adultos, segundo propostas da DG Educat;iio de

Adultos" (Organizat;iio).

"Planear em colaborat;iio
Locais, a rede escolar do Distrito

(Planeamento).

"Promover a conveniente format;iio administrativa das Delegat;oes e

Subdelegat;oes Escolares, realizando as act;oes julgadas convenientes e as que

forem superiormente determinadas" (Direct;ao).

43) Art' 10" do D.L. 211-81. de 13-7. aI.s a), c), e), g) e f).
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Das restantes comperencias dos D.E,s (18), no nivel tecnico, elas repartem-se pelas

fun~Oes de controle (7= 38,88%), de Direc~iio (6 = 33,33%), execu~iio criterial (3= 16,66%) e

execu~iio normativa (2= 11,11 %).

Sintetizamos no Quadro nO 17 (pagina seguinte) a classifica~iio comparada das

competencias das DE's e dos DE's.

QUADRO N2 17: COMPARACAO ENTRE AS COMPETENCIAS DAS

DIRECCOES ESCOLARES E DOS DIRECTORES

ESCOLARES (1981)

N' Compo Plan. Organ. Direc. Exec. Normat. Exec.Crit. Controle

~. 24 1 0 4 15 1 3

(4,16%) (0%) (16,66%) (62,5%) (4,16%) (12,5%)

Direct. 18 0 0 6 2 3 7

0% 0% (33,33%) (11,11%) (16,66%) (38,88%)

No que respeita as Delega~oes e Delegados Escolares, 0 seu estatuto administrativo

atribuido pelo D.L. em analise emais coerente ao nivel da prescri~iio de que

"(..,) as DLE,s dependem hierarquicamente das DE,s, exercendo na

respectiva area territorial (0 concelho administrativo) fun~oes de apoio

administrativo"44.

Porem, revela-se incongruente com tal prescri~iio quando Ihes confere a mesma

rel~iio funcional com as estruturas superiores, a nivel hierarquico, pois as

"(...) DLE,s desenvolvem a sua actividade no ambito da DGP e dos

Servi~os Centrais que forem designados por Portaria do Ministro da Educa~ao

e Ciencia"45.

o artigo 72do diploma em analise estabelece quais os "6rgiios directivos" inferiores

com os quais as DLE,s estabelecem rela~oes funcionais: Directores dos Jardins de Infiincia e

das Escolas Primanas, Encarregados dos Postos de Recep~iio da Telescola, Encarregados dos

Cursos de Alfabetiza~iio de Adultos, Coordenadores das Equipas de Ensino Especial, 6rgiios

Directivos das Escolas Particulares e Cooperativas e 6rgiios e Estruturas Responsaveis da ASE.

o Artigo 132 prescreve 17 atribui~oes as DLE,s. A sua analise revelou

enquadrarem-se todas no nivel tecnico e, dentro deste, serem absorvidas pelas fun~oes de

execu~iio (15 executivas-normativas= 88,23% e 2 executivas criteriais = 11,76%). Quanto as

"atribui~oes" dos Delegados Escolares, 0 art" 142 prescreve-Ihes 19, dividindo-se em 6 de

44) Idem, art" 6'. A expressiio entre parentesis enossa.
45) Idem, art" 5'.n' I.
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Controle (31,58%), 5 de Direcc;:ao (26,31 %),3 de execu~ao criterial (15,78%) e 5 de execu~ao

norrnativa (26,31 %).

Mas uma outra analise das competencias das duas estruturas e dos dois 6rgaos pode ser

feita: ou seja, a analise das areas funcionais,respeitantes ao seu conteudo funcional.

No que respeita as DE,s, as suas 26 competencias repartem-se, fundamentalmente, por

duas areas funcionais: a gestao financeira (7,ou seja, 26,92%) e a gestao de pessoal

(19,ou seja, 73,08%). Por sua vez, a gestiio de pessoal reparte-se em concursos e contratos

(quatro comperencias, ou seja, 15,38%), apoio social aos professores (10 competencias, ou

seja, 38,46%), controle das condic;:oes legais do exerdcio da func;:ao docente ( quatro

competencias, ou seja, 15,38%) e certificac;:ao de documentos (1, ou seja, 3,84%). Ja as

DLE.s repartem as suas 17 competencias pela gestlio de pessoal (16 =94,11%) e gestao

das instala\;oes ( I = 5,99%).

Entendidos como 6rgaos de coordenac;:ao das duas estruturas, tanto os Directores

Escolares como os Delegados Escolares repartem as suas competencias por areas mais

diversificadas, aparecendo em ambos os casos 0 dominio relacional e 0 da gestao de

pessoal como os mais significativos.

Assim, no que respeita aos Directores Escolares, as relac;:i'ies com outras estruturas, quer

de nivel superior, quer de nivel inferior, preenchem 8 competencias e as de coorden~ao do

pessoal outras oito. As restantes repartem-se pela gestiio das instal~i'ies (2), gestiio da rede

escolar (1), gestiio fmanceira (2) e gestiio de assuntos correntes (2).

Ia os Delegados Escolares rem as cornpetencias mais !1niforrnemente distribufdas: 5

no domfnio relacional, 6 na gestao de pessoal, 4 na gestiio das instalac;:i'ies e 4 na gestiio

pedag6gica.Destas quatro ultimas competencias (do dominio pedag6gico) damos conta do seu

conteudo pois elas constituern uma supelVisao da vida escolar e dos professores:

"Velar pela disciplina e cumprimento dos horarios pelo pessoal docente";

"Apreciar, nos termos legais e sancionar, ouvida a opiniao da orienta\;ao

pedag6gica, as propostas de altera\;ao do horario dos professores,

apresentadas pelos conselhos escolares e as propostas de altera\;ao das

reunioes do conselho escolar";

"Dinamizar 0 pessoal docente para questoes escolares de modo a

valorizar a escola e 0 ensino";

"Autorizar a participa\;iio dos corpos docentes e alunos nas manifesta\;oes

de caracter educativo e, bern assim,a realiza\;iio de festas do mesmo caracter

nas instala\;oes pedag6gicas".

Como se pode inferir das cornpetencias pedag6gicas dos Delegados Escolares, s6 uma

delas apela para 0 trabalho com os professores, revelando-se todas as outras extrinsecas a urn

processo de supelVisao profissional.
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A ConcIusao que se pode extrair e a de que tanto os Directores Escolares como os

Delegados Escolares representarn demasiado a estrutura burocratico-legal da administra~ao.E

ainda que aos Delegados Escolares tenham sido atribufdas as competencias de supervisao

pedag6gica antes referidas, elas nao sao suficientes para disf~ar humanisticamente 0 rosto

burocrlitico-repressivo de uma administra~ao reduzida adimensao legal.

Uma area de comperencias nao analisada ainda ea da Ac~o Social Escolar. Entre

1977 e 1986, as competencias dos Directores Escolares e dos Delegados Escolares, nesta

materia, foram redefinidas quatro vezes.As duas primeiras ja as analisamos no ponto .As

duas ultimas aconteceram uma na presente etapa e outra na etapa seguinte46. As razOes de tais

redefini~oes de comperencias relacionam-se, em 1983, com 0 organograrna do ME, no que diz

respeito acadeia de autoridade e de responsabilidade dos Secretarios de Estado em rela~iio aos

diferentes departamentos da Administra~ao Central, e em 1985, elas decorrem da

transferencia, em finais de 1984, de diversas competencias em materia de ac~ao social escolar

para as Autarquias Locais47. Debrucemo-nos entiio sobre as comperencias definidas em 1983.

Deparamos com uma realidade que nunca se nos tinha deparado nas nossas anaIises

anteriores. As competencias sao identicas para os dois 6rgaos (Directores Escolares e

Delegados Escolares). Fica entiio por responder a questiio de saber se 0 nfvel organizacional e

tarnbem identico. A resposta e olio porque as comperencias, ainda que identicas, sao adaptadas

arealidade distrito e arealidade concelho. Transcrevemos de seguida essas comperencias:

"l.Planear e garantir a execut;iio das diversas act;iies do lASE, de forma a

ter uma visiio permanentemente actualizada das actividades do respectivo
distrito (ou concelho);

2.Administrar as verbas postas a sua disposit;iio para as diferentes act;iies;
3.Zelar pelo cumprimento das determinat;iies emanadas do lASE;

4-Superintender na actuat;iio dos delegados escolares (ou dos

responsaveis pelas diversas escolas);

5-Proceder a atribuit;iio das verbas aos delegados escolares (ou as
escolas);

6-Assegurar as ligat;iies necessarias entre os Servit;os Centrais do lASE,

os delegados escolares e as escolas (ou entre 0 Director Escolar e as Escolas);

46) Em 1983,elas foram redefinidas pelo Desp. SEEAE, de 19-4-83 e em 1985, pelo Despacho/SEEBS, de 8
4-85.{Ver Maria do Carmo Climaco e outros, op. cit.,p. 59 e 141).

47) Esta transferencia decorre da Lei 42/83, de 31 de Dezembro, ao abrigo da qual e construido 0 D.L. 77/84,
de 8/3, que transfere competencias para as Autarquias Locais em materia de investimentos em educa<;i1o
primiiria (Parque Escolar e equipamentos educativos.Assim,na continuidade destas medidas, 0 D.L.
299/84, de 5 de Setembro "regula a transferencia para os Municipios das novas competencias em materia
de organiZa<;3O, fmanciamenlo e controle de funcionamenlo de transporles escolares, de acordo com 0 Ii' 5
do art" 47' daquela Lei" eo D.L. 399-A/84, de 28 de Dezembro, transfere outras competencias em materia
de acCiio social escolar tais como auxflios econ6micos directos (transportes escolares, subsidios de
alojamenlo, de material didactico e de refeicilo), deixando,no entanto, pela sua especificidade, os subsidios
a alunos deficientes ainda a cargo das DE,s e das OLE,s.



- 163 -

7-Coordenar e controlar a informat;iio relativa as diversas act;oes e
fornecer aos servit;os centrais do lASE (ou ao Director Escolar) todos os

elementos que the forem solicitados nas respectivas instrut;oes do lASE;
8-Apoiar, esclarecer, formar e responsabilizar os delegados escolares (ou

os responstiveis pelas escolas), atraves dos meios mais adequados, incluindo 0

recurso a reunioes peri6dicas".

Analisando estas competencias em fun~iio das fases do processo administrativo,

verificamos que a fun~iio de controle eslli presente na competencia 1,3,4 e 8. A fun~iio de

direc~iio eslli presente nas competencias 6,7 e 8. A fun~iio executiva-criterial eslli presente nas

competencias 2 e 5. E a fun~iio de planeamento na competencia 1. Nestes termos, as

competencias 1 e 8 repartem-se em mais que uma fun~iio organizacional. Mas 0 decisivo,

nesta analise, e 0 estatuto organizacional dos dois 6rgaos em causa, ambos de

nivel tecnico.

Podemos agora concluir a nossa analise as fun~iies organizacionais dos dois 6rgiios,

considerando apenas as fun~Oes de nivel tecnico, juntando as comperencias previstas no D.L.

211/81 e as do Desp. sobre a ASE, no QUADRO N9 18 que segue:

QUADRO N" 18: COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS DOS

DIRECTORES E DELEGADOS ESCOLARES EM 1983

(Nivel Tecnico)

N" Compo Plan. Organ. Direc. Exec. Normal. Exec.Crit. Conlrole

Dir.Esc. 26 0,5 9 2 5 9,5

(1,92%) (34,61%) (7,69%) (19,23%) (36,53%)

DeI.Esc. 27 0.5 8 5 5 8,5

(1,85%) (29,62%) (18,51 %) (18,51%) (31,48%)

A conclusao que podemos extrair do quadro anterior e a de que, embora

ao nivel tecnico, os Directores Escolares e os Delegados Escolares tem um

estatuto organizacional de coordena.;ao e controle, representando a

Administra.;ao Central junto dos Professores e servindo de elos de liga.;ao e

media.;ao entre estes e aquela.Com efeito, se juntarmos as competencias de Direc~iio e

controle, teremos em ambos os casos uma percentagem bastanle significativa de competencias

nestas duas fun~oes organizacionais (70% para os Directores Escolares e 60% para os

Delegados Escolares. Estes indicadores, pOItm, niio nos devem fazer perder de vista que,

sobretudo os Directores Escolares niio rem quaisquer fun~oes pedag6gicas e que, por isso

mesmo, estiio demasiado distantes e acima dos professores. Resta 0 Delegado Escolar como

6rgiio amenizador de urn sistema administrativo redutor das rela~iies humanas ao correio de



- 164 -

pape11ega1 com que a Administra~iio do Ensino Primario manietou e continua a manietar os

professores. Ameniza~iio evidenciada no facto de os adjuntos do De1egado Esc01ar serem

professores e em numero variave1 conforme 0 numero de professores existentes na area da

De1ega~iio Esc01ar,conforme pode ver-se no quadro que segue (art° 4° do D.L. 126/83, de

9/3):

QUADRO N" 19: RELAC;:AO ADJUNTOS DO DELEGADO ESCOLARI

LUGARES DOCENTES (1983)

N" de lugares docentes dos estabelecimenlos de ensino

da area da Deleg~ Escolar

Ate 50

De 51 a 150

De 151 a 250

De 251 a 350

De 351 a 450

De 451 a 550

De 551 a 650

Mais de 650

N"umero deSubde1egados

1

2

3

4

5

6

7

8

1.4. 1984 - 0 ESTADO DESCENTRALIZA ALGUMAS COMPETENCIAS

ORGANIZACIONAIS DA ADMINISTRAC;:AO DO ENSINO PRIMARIO

MAS TAL DESCENTRALIZAC;:AO TAMBEM CORRESPONDEU A

UMA ALIENAC;:AO DAS SUAS RESPONSABILIDADES NA

ORGANIZAC;:AO DA EDUCAC;:AO PRIMARIA

A etapa que decorre entre 1984 e 1986 tern ajustifica-1a 0 facto de que, durante 0 ano de

1984 e na sequencia da ja refenda Lei 42/83, de 31/12, se operaram transforma~6es na

organica administrativa do Ensino Primario, pe1a transferencia de determinadas competencias

para as Autarquias Locais, nas seguintes areas:

1-investimentos no parque esc01ar e no equiparnento esc01ar;48

48) Braga da Cruz,1987,p. 23 refere que esta transferencia e "cornlano dos principios estabelecidos pe1a
Constilui~no de 1976 : principio da participa~no dos interessados, principio da desconcentra~no

administrativa e principio da descentralizal;no administrativa") Ver Luis Braga da Cruz (1987): A Educ~no

na Actividade Municipal, Estudos Aulllrquicos, Comissao de Coorden~no da Regina Norte, Porto). No
entanlo, 0 facto de estas transferencias terem sido operadas precisarnente em 1984, ano em que como ja
vimos no Cap. III, 0 prnceso de racionaliza~no econ6mico-financeira atingiu 0 cume da austeridade



- 165 •

2-apoio econ6mico as actividades curriculares e de complemento curricular das

escolas49

3- Transportes Escolares

4- Ac"ao Social Escolar

Nesta etapa, nada se alterou, portanto, na orgiinica administrativa do Ensino Primano a

nao ser a passagem de urn poder de direc"ao por parte das DO.s do Equipamento Escolar e

das Constru"oes Escolares, neste caso, atraves das suas Direc"oes Regionais, em rela"ao as

Direc,,1ies Escolares e as Deleg~1ies Escolares, a urn poder de orienta"ao. As rela,,1ies com 0

lASE mantiveram-se ainda que 0 campo de ac"ao das Direc,,1ies e Delega"oes Escolares

ficasse reduzido a supervisao da eficacia pedag6gica da ASE junto das Autarquias. Por6m,a

manuten"ao nas Direc,,1ies Escolares e Delega"oes Escolares das competencias de aC'<ao social

escolar em rela"ao aos deficientes mantiveram estas estruturas hienirquica e funcionalmente

dependentes e coordenadas com 0 lASE. Tal coordena"ao,alias, seria imprescindivel face as

referidas competencias de supervisao e eficacia pedag6gica que 0 D.L. 299/84 (que transfere

os transportes escolares) acomete as Direc,,1ies e Delega,,1ies Escolares. Com efeito, no seu art·

20", este D.L. estabelece que

"Compete ao ME, atraves do Instituto de Ac~iio Social Escolar:

a) Transmitir, atraves dos Directores Escolares e responsaveis Regionais,

as orienta~iies que constituem 0 quadro de refer€ncia para a actua~iio dos

Delegados Escolares (...) no conselho Consultivo de Transportes Escolares;

b)Solicitar a interven~iio dos servi~os tecnicos competentes,

designadamente da InspeCl;iio Geral de Ensino, no sentido de tornar

compatlveis os hortirios escolares com os da oferta de transportes escolares;

c) Apreciar os pianos de transportes escolares sob 0 ponto de vista

tecnico-peoogogico, por forma a serem accionados os mecanismos necessarios

a compatibiliz~iio daqueles com a capacidade de acolhimento e funcionamento

dos estabelecimentos de ensino"

pennite fonnular duas hip6teses explicativas para 0 facto desta transferencia. ambas elas desenquadradas e
inibidoras de uma interpre~ao politico-administrativa. A prirneira e a de que a politica de austeridade
imposta pelo FMI e pelo Banco Mundial, exigia restri~lles o~amentais no sector publico do Estado e que
tais restri~lles poderiam ser rapidamente demonstradas pela aplica~ao decretada da transfer~ncia. E a
segunda, essencialmenle de ordem sociol6gica. evidencia que no contexto das medidas de racionaliz~ao

econ6mica, 0 Estado escolheu 0 sector menos reivindicativo pela au~ncia de capacidade de mobiliz~ao

dos professores do Ensino Primano.
49) Esta compet~ncia prevista no art" 15' do D.L.77/84, nunca chegou a ser regulamentada,razlio pela qual a

penuria econ6mica das escolas do ensino primario se manIem. Por vezes, M escolas primanas bern
apetrechadas, sobretudo em centros urbanos, porque a sua capacidade de influ~ncia junto dos 6rgaos de
gestao autarquica se faz sentir mais eficazmente, seja pelo empenho de alguns professores, seja pela
influ~ncia politico-social e capacidade de persuaslio dos professores. Em Bragan~a, na cidade, detectamos
exemplos de ambas as situa~s. Porem, tal exisrencia apenas revela a vulnerabilidade de urn sistema de
eosine abaodonado de novo acapacidade de mobiliz~ dos professores em torno das Caixas escolares, de
acordo com a reguIamen~ de 1952.
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As fun~5es de supervisao assim acometidas as DE.s e DLE.s criaram urn espa~o de

maior coopera~ao entre as Autarquias e aquelas estruturas, mas tambem, por vezes, de

conflitos. E que, se no caso vertente dos transportes escolares, 0 espa~o e ambito da

coopera~ao e da supervisao estii suficientemente delimitado, no casu do equipamento escolar,

os conflitos sao quase permanentes50.

Esta coopera~ao a que acablimos de aludir tern, no casu dos transportes escolares, 0 seu

6rgao institucional no Conselho Consultivo de Transportes Escolares, em que 0

Delegado Escolar esta presente, mas detectamos uma contradi~ao demasiado grande entre as

cornperencias deste 6rgao e as de supervisao acometidas as D~5es e Delega~5es Escolares.

Com efeito, 0 art° 9° do D.L. 299/84 confere aquele Conselho 0 estatuto de 6rgao de consulta

enquanto que as fun~oes de supervisao irnplicariam uma dependencia funcional por parte das

Autarquias em rela~ao as directrizes do lASE, atraves das D.E.s e das DLE.s que, na pratica,

nao existe. Descobrimos assim outra fonte de conflitos entre estas estruturas e as Autarquias.

A mesma necessidade de coorden~aofuncional existe entre as D.E.s e as DLE.s e as

Autarquias em materia de ac~ao social escolar (auxilios econ6micos directos). Com efeito,

tambem nesta area, a semelhan~a dos transportes escolares foi criado urn 6rgao de integra~ao

entre 0 lASE e as Autarquias, estabelecido no art° 9° do D.L. 399-N84, de 28 de Dezembro,

como Conselho Consultivo de Ac~iio Social Escolar51 . Porem, ao contrario da area

de transportes escolares, as D.E.s e DLE.s nao tern uma fun~ao de supervisao da eficacia

pedag6gica mas tao s6 uma fun~ao de infonna~ao vertical para baixo (do lASE para as

Autarquias) e vertical para cima (vice-versa). Ja 0 estatuto organizacional do Conselho

Consultivo de Ac~ao social Escolar e 0 mesmo:

"c) Pronunciar-se sobre todas as questoes referentes a refeitorios,

alojamento em agregado familiar e auxmos economicos ".

Assim, toda a capacidade decis6ria, quer em materia de transportes, quer em materia de

ac~ao social compete as autarquias 0 que e congruente com 0 seu estatuto de autonomia

administrativa e financeira mas propiciador de desfasamentos em rela~iio aos objectivos e

necessidades da popula~ao escolar quando confrontados com os objectivos eleitorais dos

detentores do poder aut<irquico. E nem sequer parece ser obra do acaso 0 facto de as verbas

atribufdas pelas Autarquias a ac~ao social escolar constitufrem apenas 1% em media das

despesas autlirquicas globais.E que como acentua Braga da Cruz as Autarquias nas suas

50) Veja-se a este respeito Maria do Canno climaco e outros: "Quanto 11 area de gestllo das instala,oes e do
equipamento. salienta-se desde ja 0 papel do municipio na medida em que e 0 responsavel pela constru\llo,
equipamento e conserva,ao das escolas do ensino Primario.(...).No entanto, M que referir uma lacuna
grave e que respeita 11 ausencia de regulamenta,ao nesta materia, 0 que conduz a situa,oes de conflito e
ausencia de defini\llo de responsabilidades", in Maria do Canno Climaco e Outros (1988); Quadro Legal
Ensino Primario - serie "que Gestllo", Gabinete de estudos e Planeamento. Ministerio da educa,ao.Lisboa,
p.66-67.

51) Composto pelo Presidente da Carnara,pelo Delegado ou Delegados Escolares e por dois professores, sendo
urn designado pelo primeiro e outro pelo segundo ou segundos.
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"(...) estruturas orgaRlcas privilegiam os servit;os vocacionados para a

execut;iio de obras e satisfat;iio de necessidades elementares.Notam-se, no

entanto,tendencias para a abertura a areas niio tradicionais como 0 urbanismo

ou a act;iio cultural, embora com contornos menos n{tidos e suportes
incipientes"52.

Analisemos agora as rela~oes funcionais noutra area e verificaremos que mais contlitos

podem emergir.Um deles refere-se as instala~oes escolares que devem ser construidas e

equipadas segundo as normas pedag6gicas emanadas da DO Equipamento Escolar e

supervisionadas pelas Delega~oes Escolares. Por outro lado, construidas e mantidas pelas

Autarquias, e aos Delegados Escolares que compete autorizar 0 seu uso para outro fun que nao

o das aulas. Nao tera este facto alguma rela~ao com 0 abandono a que as instala~oes escolares

do Ensino Primano tern estado sujeitas?

Como referimos na sec~ao anterior, as competencias dos Directores Escolares e

Delegados Escolares em materia de ac~ao social escolar foram redefinidas em 1985.

Analisemo-las.

A. semelhan~a do Despacho de 1983, tambem as competencias estabelecidas para ambos

os 6rgaos sao identicas, diferenciando-se apenas no seu ambito de aplica~ao territorial.

Enquanto que em 1983 as competencias eram oito, agora sao 11, mas as sete primeiras sao as

mesmas de 1983, com exce~ao da 5' - " Proceder a atribui~ao das verbas aos Delegados

escolares" (ou por estes as Escolas) que foi suprimida,pel0 que nao as enunciaremos. Por

outro lado, a hip6tese explicativa que enunciamos na sec~ao anterior de que poderia ter sido a

transferencia de competencias para as Autarquias Locais a determinar a altera~ao das

competencias dos Directores e Delegados Escolares em materia de ac~ao social escolar s6 em

parte se verifica pois a rela~ao entre as competencias estabelecidas em 1985 e os Decretos-Leis

ordenadores das tranferencias para as Autarquias Locais, parece lirnitar-se a referida supressao

da distribui~ao de verbas, agora a cargo das Autarquias. Nem sequer uma referencia a rela~ao

dos Delegados Escolares com as Autarquias Locais. 0 Desp. do Secretario de Estado Simoes

Alberto esta mais relacionado com a sua chegada a Secretaria de Estado do Ensino Basico e

Secundano, em 25-2-85, em substitui~ao de Rene Rodrigues da Silva, solidano com a

demissao do Ministro de Jose Augusto Seabra.

Para alem das sete comperencias ja transcritas na sec~ao anterior, enunciamos de seguida

as restantes quatro, da lavra de SimOes Alberto, caracterizadas por uma grande ambiguidade

organizacional, 0 que poderia constituir urn sintoma de combate a burocracia se as

comperencias dos Directores e Delegados nao estivessem quase esvaziadas de capacidade de

decisao e, sobretudo, de capacidade de atribui~ao de verbas:

52) Braga da Cruz,Luis, op. cit,p. 33.
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"h) Desenvolver com os responsaveis regionais as act;oes entendidas

convenientes para uma perfeita articulat;iio das act;oes;

i) Estabelecer os contactos e colaborar com as estruturas pedagogicas,

sociais e administrativas cuja intervent;iio seja necessaria ao bom andamento
das actividades;

j) Desenvolver contactos com as estruturas existentes por forma a ser

agente activo em todas as iniciativas no iimbito do cumprimento da
escolaridade obrigatoria;

k) Proceder a averiguat;oes aos servit;os de act;iio social escolar no

respectivo distrito (ou concelho, no caso do Delegado) ".

Como pode depreender-se, as competencias atribufdas por Simoes Alberto,dariam aos

Directores Escolares e aos Delegados Escolares uma capacidade de iniciativa organizacional,

caracterizada sobretudo por uma grande capacidade de planeamento, direc~iio e controle 0 que

niio se verifica em rela~iio as Autarquias pelas razoes anteriorrnente aduzidas.Tambem niio se

verifica em rela~iio as escolas porque a rel~iio funcional de planeamento e organiza~iio da ASE

niio e com os professores mas sim com as Autarquias. Aos Directores e Delegados Escolares

resta afmal a competencia de persuasiio sobre as Autarquias e de supervisiio e disciplinar sobre

os professores no que respeita as fun~Oes a estes atribufdas em materia de ASE pelo Ministerio

da Educa~iio.

Nesta etapa niio se registaram pois mudan~as na estrutura da Administra~iio Central do

Ensino Primano, a niio ser 0 esvaziamento de fun~oes, em rela~iio a este nfvel de ensino, por

parte das D.G.s do Equipamento Escolar e das Constru~Oes Escolares. Mesmo a racionaliza~iio

de recursos que afectou a Administra~iio PUblica, nesta etapa, apesar de ter atingido diversos

departamentos da Admiuistra~iioCentral (que foram extintos), niio afectou (tambem ja so essa

faltava) 0 ensino Prirnano, ja de si afectado com as tranferencias nas materias analisadas para

as Autarquias Locais.

Quanto a servi~os regionais, nesta etapa foram criadas as Delega~oes Regionais de

Servi~os do Ensino Primario (DSPRl)53, em regime experimental, para apoiarem as Equipas

de Ensino Especial e as Unidades de Orienta~iio Educativa (OOE.s) decorrentes da altera~iio do

projecto SADA. Foram ainda criadas Equipas de Ensino Artfstico54, a nfvel concelhio e em

regime experimental, dependentes dos Servi~os Regionais da DGEB, para apoiarem os

professores na area das expressoes plasticas nas seguintes actividades:

"-Trabalho directo com turmas de alunos (actividades expressivas);

53) Offcio n' 42122, de 23-10-84, 00 Direq;ao de Servi~os do Ensino Prirnario da DGEB.

54) Circular n' 8, de 2-8-83,00 DGEB.
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-Trabalho directo com os docentes das turmas (Planificat;iio,

programat;iio, avaliat;iio);

-Trabalho com os Conselhos Escolares das escolas onde realizam trabalho
directo com os alunos(informat;iio, format;iio, apoio, reflexiio);

-Preparat;iio e realizat;iio de act;iJes de apoio generico nas areas de

expressiio para os docentes da Delegat;iio escolar"55.

Interrogados os professores sobre as actividades destas equipas disseram desconhece

las, tanto mais que 0 seu camcter experimental e de lanliamento em pequena escala, as limitou a

urn reduzido mlrnero de Delegal;Oes Escolares e Escolas.Assim, estas experiencias nao teriam

lugar num organograma c1lissico.

A nivel concelhio, s6 estas Equipas de Interven~ao Artistica foram

introduzidas no organograma da Administra~lio do ensino primario.

Verificamos pois que, desde 1981, a Administral;ao deste nivel de ensino s6 sofreu uma

alteraliao significativa, a titulo definitivo, (as transferencias para as Autarquias Locais) ja que as

experiencias pedag6gicas encetadas nas duas ultimas etapas, com excePliao do ensino especial,

nao passaram de aspectos acidentais e fugazes numa administraliao caracterizada pela

predeterrninaliao das tarefas administrativas. Consequentemente, 0 seu organograma nao

introduz grandes alteralioes em relaliao as duas etapas anteriores a nao ser a retoma da

dependencia funcional dos professores em relaliao as Autarquias Locais ( 0 que constitui urn

regresso ao periodo de entre 1919 e 1933, fazendo lembrar as Juntas Escolares, como pode

ver-se no Organograma n~ 12. Alem disso, apresentamos igualmente urn quadro-sintese

extrafdo de Clirnaco e Rangel (1988a, p.92), em que os autores apresentam as estruturas

intervenientes nas areas funcionais gestao pedag6gica, gestao de pessoal, gestao das

instaialiOes e equipamentos e gestiio da ASE. (QUADRO N" 20)

55) Idem, ponto 3.4..
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2, A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA INTRAESCOLAR

2.1. 0 ESTATUTO ORGANIZACIONAL DOS ORGAOS DE

ADMINISTRA<.;Ao INTRAESCOLAR

Com 0 "25 de Abril" de 1974, 0 Estado cooptou os professores para a gestiio tecnico

pedg6gica da Escola Primaria, mantendo-lhe intacto 0 modelo administrativo-burocratico

anterior a"Revolu~ao". Contudo, deu a este modelo urna nova forma de legitirna~lioatraves de

um 6rgiio executivo eleito pelos professores, (0 Director da Escola) em vez de nomeado e

"cooptado" pelo Governo como aconteceu quer na I Republica quer no Estado Novo. Ao

mesmo tempo, a forma organizativa da participa~ao dos professores na gestiio da Escola,

atraves do Conselho Escolar, abria uma vertente de luta, (sempre reprirnida no Estado Novo,

mas tambem sempre latente), entre profissionalismo pedag6gico e burocracia em que haveria a

registar vit6rias quer do primeiro, quer da segunda, pois a gestlio da Escola Primaria operaria a

ruptura entre escolas com menos de tres e com tres ou mais professores.E que nas prirneiras 0

6rgao de participa~aodos professores - 0 Conselho Escolar - tinha de ser constitufdo pelo

agrupamento dos professores com os de outras escolas, 0 que causava inumeros problemas

logfsticos, enquanto nas segundas 0 mesmo orgao se afmna como de dinarniza~ao interna e de

rela~ao interpessoal entre os docentes e entre estes e a comunidade. E se no segundo caso,

estariam criadas as condi~oes para que 0 profissionalismo docente superasse as resistencias

burocraticas, ja no primeiro a dimensiio normativa tenderia a ser interiorizada como 0 elo

comunicacional fornecedor da cultura organizacional e, por isso mesmo, atreita aaceita~ao de

urn poder de direc~ao externo, e, por isso, autoritario. Ora, se considerarmos que, em 1985,

5 721 das escolas primarias,(o que entiio correspondia a 57,03%) do total das escolas

existentes em Portugal (10031)56, tinham menos de tres professores, veremos justificada a

dimensao normativa como processo relacional prevalescente entre os professores e, como e

perceptfvel, niio so entre os professores, mas igualmente e sobretudo, entre estes e as

estruturas hierlirquicas imediatamente superiores (Delega~Oes Escolares e Dir~oes Escolares.

Por outro lado, este panorama torna-se ainda mais burocratizante nos casos das escolas com

urn s6 professor, e que sornavam urn total de 2927, isto e, 29,2% do total das Escolas57.

Esta contextualiza~ao afigura-se-nos importante para a compreensao do estatuto

organizacional das Escolas Primarias porquanto 0 papel do encarregado de direc~iio, "orgao de

direc~ao e de gestiio" das escolas com menos de tres professores, fica esvaziado, quer no

plano adrninistrativo-burocratico, quer no plano pedag6gico, de significa~aointerpessoal e de

56) Ver Portugal, Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministerio da Educl\9l!o (1985): An3lise conjuntural
1984-,Lisboa,1985, p. 101).

57) Idem, pag.lOI.



- 173 -

possibilidades de atenua~ao do stress e da cultura burocratica. Isto explica a fraca capacidade

de mobiliza~ao dos professores, mesmo em questOes sindicais, ao mesmo tempo que justifica a

sua cultura de obediencia ao poder estabelecido como refere Novoa:

"A quelques exceptions pres, nous pouvons dire que les professeurs

d"instruction primaire ont ete monarchistes jusqu!en 1910, republicains de

1910 a 1926 et nationalistes apres 1926 . Autrement dit, ils ont toujours ete
en accord avec Ie regime politique en place,,58.

Neste contexto, 0 modelo participativo dos professores na gestiio da Escola enfenna

de urna dupla contradi~ao como referem Clfmaco e Outros (1988):

"Por um lado existem estruturas de gestiio ao nivel das Escolas - a
periferia do sistema - que pressupoem a colegialidade como trat;o dominante

do funcionamento interno e do processo da tomada de decisiio. Por outro

lado, perpetuam-se as estruturas centralizadoras da decisiio que garantem,
nomeadamente por intermedio das suas Delegat;oes locais, 0 controle do

sistema, atraves do controle dos individuos isoladamente"59.
Ora, a aniilise dos 6rgiios de Administr~iio da Escola Primana remete precisamente

para urn modelo que procura conciliar 0 centralismo das decisOes administrativas, atraves do

Director da Escola e 0 profissionalismo das decisOes pedag6gicas atraves do Conselho Escolar.

Do modelo emerge urna solu~iio conciliadora entre responsabiliza~ao administrativa por parte

do ME sobre as Escolas, operada atraves do Director da Escola e ou Encarregado de D~iio e

pratica da democracia directa e presencia!, no Conselho Escolar, esvaziada de conteudo e de

meios. Do mesmo modelo emerge uma outra dimensiio do conflito entre 0 profissionalismo

docente e a autoridade burocnitica ja que 0 Director da Escola e/ou Encarregado de Direc~ao

sao reclamados tanto representantes do ME por este como dos professores por estes e seus

sindicatos, ja que aque1es dois 6rgaos sao eleitos pelos professores para os coordenarem.

Mas, na perspectiva do ME, a sua fun~ao e a de prestarem contas as autoridades educacionais

pelo funcionamento e disciplioa da Escola.

Eassim que, apesar de serem chamados Director e/ou Encarregado de Direc~ao, estes

dois orgaos rem urn estatuto organizaciona!, no plano administrativo, de execu~iio e controle e

no plano pedag6gico de coordena~ao,execu~ao e controle.

Com efeito, das 12 competencias que lhes sao atribufdas pelo Desp. 40n5, 6

integram-se em fun~5es meramente executivas, 2 siio de controle, 3 de direc~ao e 1 e do

domfoio meramente instituciona!: "representar a Escola".

58) Anl6nio N6voa )1987: Le Temps des Professeurs, Vol II,Inslilulo Nacional de Investiga~ao

Cientifica,Lisboa. pag. 611.
59) Maria do carmo Climaco e Manuel Rangel e Outros (1988): Praticas de gesmo - Ensino Prim3rio 

MEC/GEP, Lisboa. p. 10.
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Sao competencias de direcI;ao:

"presidiI as reunioes do Conselho Escolar;

"DecidiI em todos os assuntos para os quais tenha de1ega"ao do Conselho escolar ou

em situa"ao de emergencia em que nao seja possivel reunir este liltimo";

"Fomentar por todos os meios a normal frequencia escolar".

Sao competencias de controle:

"velar pela disciplina da Escola, no que se refere a alunos, professores e pessoal

auxiliar";

Velar pelo cumprirnento da Lei e das normas reguiarnentadoras".

Sao competencias executivas:

"submeter a aprecia~ao do Conselho Escolar os assuntos que excedem a sua

comperencia";

Executar as delibera"oes do Conselho escolar";

"Assinar 0 expediente e documentos de contabilidade";

"Colaborar com a Comissao Concelhia (actual Delega"ao Escolar) em tudo 0 que Ihe

for solicitado,tanto no aspecto pedagogico como no aspecto administrativo";

"Prestar colabora"ao as ComissOes de Moradores,institui"oes de caracter civico e

Associa"oes de Pais";

"Atender os Encarregados de educa"ao, quando necessario".

Leal (l985,p. 126-7)60, compilando a legisla"ao normativa que, em diferentes areas,

estabelece competencias ao Director I Encarregado de Direc"ao da Escola, sintetiza-lhes 33

competencias, cuja natureza organizativo-funcional se distribui da seguinte forma:

Dominio institucional I

De Planearnento 1

De organiza~o 2

De~iio 5

De execu"iio normativa 10

De execu"iio criterial 5

Decontrok 9

60) Americo cordeiro Leal (1985): Legislai;ao do Ensino Primario e Jardins de Infilncia,Porto Editorta. Porto.
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Comparando os resultados obtidos com os de 1975, obtemos 0 quadro seguinte:

QUADRO N~ 21: COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS DO DIRECTOR DA

ESCOLA PRIMARIA (1975-1985)

N~ Comp.Plan. Organ. Direc.Exec.Normat. Exec.Crit. Controle

1975 12 0 0 3 3 3 2

(25%) (25%0) (25%) (16,66%)

1985 33 1 2 5 10 5 9

(3,%) (6%) (15%) (30,3%) (15%) (27,27%)

A leitura deste quadro evidencia 0 refo~o das fun~Oes de execu~ao e controle, apesar

da introdu~ao de algumas comperencias ao nivel das fun¢es do planeamento da organiza~aoe

da direc~ao.Com efeito, a soma das comperencias de execu~ao e controle, em 1975, ede

66,66%, enquanto que a soma das mesmas fun~oes em 1985, ede 72,72%.

Vemos assirn que 0 estatuto organizacional do Director da Escola elou Encarregado de

Direc~ao ede responsabili~iio e de presta~iio de contas perante 0 Ministerio, pois de todas as

competencias de execu~iio apenas uma 0 manda "executar as delibera~oes do Conselho

Escolar", 0 que significa que todas as outras se enquadram no quadro normativo-Iegal

heter6nomo aEscola.

A anaIise acabada de realizar e confrrmada por outra e que consiste na separa~iio entre

competencias burocniticas e comperencias pedag6gicas. as resultados confirmam que 0

Director de Escola/Encarregado de Dire~iio e significativamente urn 6rgiio de execu~ao

burocratica. Com efeito, das suas 33 competencias, as pedag6gicas, em numero de sete61 ,

representam apenas 21,21%, enquanto que as burocraticas representam 78,79%62.

61 Entre as 33 competencias compiladas por Leal (1985, p. 125-126), selecciorulmos as seguintes como
especfficas do domfnio pedag6gico:

I.Velar pela disciplina na Escola, no que se refere a a1unos e professores(...):

2.Fomentar, por todos os meios, a normal frequencia escolar:

3.Atender os encarregados de edocw;l!o:

4.Organizar e coordenar os trabalhos de avalia~ao dos a1unos:

5.Proceder II aquisi~ilo dos livros e outros documentos de estudo necessiirios II frequencia de"cada ano escolar e
entrega-Ios aos a1unos (...):

6.Assegurar a distribui~ao, pelos lugares em funcionamento, dos a1unos dos professores que faltem ao servi~o:

7.Responsabilizar-se pela orien~ao e funcionamento dos recreios"

62 Esta an31ise confirma conclust'ies dos trabalhos de Climaco e Rangel (1988, p. 89), segundo as quais
"Esvaziado 0 cargo de direc~iloda fun~ilo de chefia e anim~ao pedag6gica, conservam-se apenas as fun~
administrativas como a fun~ principal na geslilo da escola, esquecendo outras dimenst'ies mais profundas
da organiza~aoescolar, nomeadamente a pedag6gica e a institucional. Neste sentido, nao havero grande
diferen~a entre 0 conceito de direc~ilo da escola que actualmente se pratica e 0 que existia antes do modelo
de geslilo em vigor" porque "em termos de direc~ilo de urn projecto pedag6gico, numa organi~ilo escolar
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Ia 0 Conselho escolar e, no plano te6rico, 0 6rgiio de Direc9iio da Escola e de

participa9iio pedag6gica dos professores sob a forma de democracia directa e vinculante nas

decisoes pedag6gicas .0 domfnio administrativo-burocratico tern urn peso diminuto nas

competencias do CE pois das suas comperencias63, em numero de 28, 19 (67,85%) respeitam

ao domfnio pedag6gico e 9 (32,15%) ao domfnio burocratico. Estes numeros significam que,

enquanto que 0 Director de Escola e/ou Encarregado de Direc9iio eessencialmente urn 6rgiio de

administra9iio burocratica, 0 Conselho Escolar e, essencialmente, urn 6rgiio de

administra~iio pedag6gica. 0 que tern urn outro significado: 0 possivel 6rgiio de

participa~odos professores (participa9iio que coincidiria com participa9iio pedag6gica),

seria 0 Conselho Escolar.

Esta analise e congruente com a a analise organizacional das competencias do

Conselho Escolar. No conjunto das 28 competencias sintetizadas por Leal (1985, pp. 94-95),

integrada numa comunidade mais vasta alterada pot for;:a do movimento de democratiza~lto da sociedade
portuguesa, nao se verificou 0 "salto" necessario".

63 Leal (1985) compila a pags. 94-95, 28 competencias para 0 Conselho escolar. Transcrevemos as dezoito
que entendemos serem especfficas do dominio pedag6gico:

1·"Decidir, dentro dos limites da lei e dos pIanos de orienta~ao superiormente definidos pelos servi~os

competentes, sobre todas as questOes que interessam a vida escolar;
2-Apreciar casos de natureza disciplinar apresenatdos pelo Director da Escola, pelos professores, encarregados de

educ~ e pessoal auxiliar;
3- Proceder a analise dos problemas didactico-pedag6gicos, inseridos numa perspectiva da politica educacional,

tendo em aten¢o que a escola nlto e dissociavel da sociedade em que se integra:
4-Elaborar 0 Plano Pedag6gico e 0 Regulamento da Escola:
5-Estabelecer os criterios gerais e a metodologia utilizar na avali~ao dos alunos;
6-Constituir as equipas que se ocuparao da ava1~ao final em cada uma das fases e em re~ao a cada tunna;
7-Decidir dos casos de alunos para cuja transi~ao de fase nao houve concordancia dos professores directamente

intervenientes no processo de av~lto;
8-Apreciar a sintese dos trabaIhos de ava1i~lto dos alunos da 2' fase;
9-Homologar as listas dos alunos que concluiram com aproveitamento, 0 ensino primano e1ementar e tamb6m

dos alunos que nao obtiveram aproveitamento;
lO-Apresentar as DLE's os casos excepcionais dos alunos que nao transitaram de fase e que, por razoes de

natoreza individual, possam beneficiar de mudan~ de grupo;
ll-Apresentar as DLE's e ao Inspector da Area. ate 20 de Setembro, prposta fundamentada de organiza~ao de

tunnas, quando circunstAncias justificadas imp~am a observancia dos parametros superiormente
estabelecidos;

12-Propor altera~oes ao horario-tipo que reflictam impossibilidade do cumprimento do Despacho n'
13/EA/AP/82;

13-Decidir sobre a forma de cumprimento dos honlrios de regime duplo com efectivos anormais (duas turmas para
Ires professores;

14-Propor a DE aumento di mimero de professores sempre que as reduzidas dimensaes das salas de aula ou a
integr~ de alunos com deficiencias devidamente comprovadas 0 justifiquem;

15-Organizar e distribuir os honlrios pelos professores;
16-Decidir sobre as formas concretas de actua,ao e organiza,ao do servi~o referente ao fomecimento do

suplemento alimentar;
17-Definir e organizar a vigilllncia activa nos recreios;
18-Decidir da participa,ao ou nao dos pais. encarregados de educ~ao ou outros elementos da comunidade na

ocup~ao dos alunos dispensados. enquanto decorre a aula de Religiao e Moral cat6licas;
19-Pronunciar-se sobre a colaboracao de elementos exteriores a escola".
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ele seria classificavel como 6rgao de concepl;ao organizacional pois elas repartem-se

como segue:

- 2 de planeamento (7,14%)

- 7 de organiza~ao (25%)

- 10 de direc~ao (35, 71%)

- 9 de execu~ao criterial (32,14%).

Vemos assim que as competencias de planeamento, organiza~ao e direc~ao somam

67,85% do total de competencias.

Analisadas diacronicamente, verifica-se que a a capacidade organizacional do

Conselho Escolar foi aumentando pois, em 1975, das 7 competencias que the eram atribufdas,

apenas 3 se situavam no ambito da direc~ao (0 que equivalia a 42,8%), sendo 4 de execu~ao

criterial (57,2%).

No entanto, a afmna~ao do Conselho Escolar como 6rgao de participa~ao directa e

vinculante carece de discussiio e comprov~ao 0 que faremos no Capftulo VII.

2.2. OS PROFESSORES, ORGAOS DE EXECUC;Ao NORMATIVA NO

DOMINIO ADMINISTRATIVO-BUROCRATICO

Tal como no Estado Novo, tambem na "Segunda" Republica os Professores do

Ensino primario foram transformados em agentes de execu~ao burocratica da escritura~ao

escolar, da guarda de documentos e da execu~ao dos servi~os de inform~ao para cima, para a

tomada de decisOes pelos ufveis superiores. S6 que estas tarefas sao executadas pelo Director

da Escola em Escolas com tres ou mais professores, pelo Encarregado de Direc~ao em Escolas

com dois professores e pelo pr6prio professor que eele mesmo Encarregado de Direc~ao. em

escolas com urn s6 professor. Assim, 0 professor isolado e Encarregado de Direc~ao dele

mesmo e cumpre todas as fun~Oes administrativo-burocmticas das Escolas com tres ou mais

professores. Analisemo-las, ainda que sinteticamente.

No que respeita aescritura~ao escolar, mantiveram-se as competencias atribufdas em

1935 pelo Estado Novo, com os mesmos livros e impressos, acrescidas da contabilidade da

Caixa Escolar e do refeit6rio escolar de acordo com os mode1os aprovados pelo lASE; do livro

de ponto (caso a Escola tenha mais de urn professor) ou livro de registo das actividades

desenvolvidas pelo professor (caso seja este 0 unico professor da Escola); do arquivo da

correspondencia recebida "organizado por sectores para facilitar a consulta quando

disso tenha necessidade qualquer professor da Escola "e que s6 se fara "depois

de todos os professores dela tomarem conhecimento e a rubricarem" para garantir

que nao haja desvios no cumprimento das instru~oes superiores sendo 0 Director da Escola ou
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seu Encarregado de direC\;ao "responsavel pelo cumprimento das normas deste
Despacho ,,64.

A organizal;ao do cadastro de bens (pedag6gicos e im6veis) tambem se manteve

do Estado Nov065, atraves do preenchimento do Modelo Fe, em casos de alteral;iies,dos

mapas B (im6veis), C (m6veis) e F (material de Ensino).

"Deveriio ser preenchidos 4 exemplares de cada modelo, para cada

caso, jicando um no arquivo da Escola, um na Delegar;iio escolar e enviados

dois para a Direcr;iio Escolar".

Alem disso,"deverao ser elaborados mapas distintos para "Bens do Estado" e "Bens

dos Corpos Administrativos"66. E os livros escolares terao de ser tambem inventariados no

Livro F enos mapas modelo 575. Todos estes mapas terao de ser enviados it respectiva

Delegal;ao Escolar ate ao dia 20 de Janeiro de cada ano. S6 poderao os professores proceder a

abatimentos no inventano depois de pedirem a anulal;ao dos respectivos bens it DO

Patrim6nio atraves, sempre, das Deleg~iies Escolares.

No dominio da escritura~ao escolar cai tambem 0 que Leal, (1985,p.310 designa

por "mapas estatisticos"). Tais mapas sao os seguintes:

612 - alunos matriculados segundo a idade e 0 sexo, por fases;

615a - pessoal docente em exercicio em regime de acumulal;ao no ensino oficial;

615 b- pessoal docente em exercicio no ensino oficial;

621 - Mapa dos edificios escolares;

621 a - Mapa dos edificios escolares;

621 b - mapa dos ediffcios escolares;

624 - aproveitamento escolar segundo a idade e 0 sexo.

Para alem destes mapas, haveni ainda 0 mapa da elaboral;ao das turmas; os resumos

estatisticos de matricula e frequencia e os mapas de ACl;ao Social Escolar.

As competencias administrativo-burocniticas das Escolas consistem ainda na

certifica~ao da escolaridade, na organizal;ao dos processos do segura escolar

subsequentes a qualquer acidente escolar (alunos) e em servil;o (professores e

funcionanos), para la da guarda das instalal;iies escolares e do respeito pelos prazos de

organizal;ao das actividades lectivas e envio de mapas as Delegal;iies Escolares .

No que respeita it certifical;ao da escolaridade,

"Logo que concluida a avaliar;iio dos alunos, os Directores dos

Estabelecimentos de ensino Primario passariio declarar;iio comprovativa do seu

aproveitamento, em impressa proprio (modelo 455 da lNeM, que, depois de

64) Despacho comunicado as Escolas alraves da Circular/DGEB 5fi9, de 8/11.
65) Instruytles para a organizayilo do cadastro dos bens do Estado, aprovadas pelo despacho ministerial de

31/10/1940.
66) idem.
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confirmada com a assinatura do Delegado Escolar e autenticada com 0

respectivo silo branco, entregariio aos encarregados de educat;iio (...)"67.

Quanto aorganizal;ao dos processos de seguro e acidente escolar, 0 professor ou 0

Director da Escola ou ainda 0 seu Encarregado de Direcl;ao deverao " guardar" em pasta

pr6pria todas as oriental;Oes e instrul;oes recebidas do lASE e organizar urn processo individual

por acidente68 para alem de que

"(...) remetera ao lASE um relatorio circunstanciado da
ocorrincia,tendo em conta 0 seguinte:

a) as circunstiincias em que se verificou 0 acidente;

b) a idade do aluno que originou 0 acidente, seu desenvolvimento
intelectual e flsico;

c) a act;iio educativa da Escola, e consequentemente do seguro, como
parte dela".

E curioso verificar que esta e uma area onde a Escola se pode corresponder

directamente com 0 lASE, mas nas transcril;Oes que fazemos, evidencia-se toda a preocupal;ao

pela seguranl;a e certific~ao burocniticas.

No que refere aorganizal;ao do acidente em servil;o, os professores preencheriio 0

irnpresso modelo nO 831, exclusivo da lNeM.

Tal como no Estado Novo, os professores ou os Directores de Escola e/ou

Encarregados de Direcl;ao sao responsaveis pelas instalal;iies escolares, nomeadamente no

controle dos indivfduos que af entram e na cedencia das instalal;Oes para outros rms. No que

respeita ao controle dos indivfduos que entram nas insta1~oes escolares s6 rem acesso aEscola

os alunos que pertenl;am ao estabelecimento de ensino e "qualquer outra pessoa que, por

motivo justificado, tenha, no mesmo, assuntos de interesse a tratar", desde que relacionados

67) Circular 6{78, de 8/6, da OOEB.

68) Ver "Inslru~iles do lASE aprovadas por Despacho de 284·84,Do SEEBS"; "9.2.Em cada estabelecimento
de ensino, devecl organizar·se arquivo especifico de seguro, de acordo com as seguintes indi~Oes;
a)organ~ de urn processo individual por acidente;

b)arquivo dos processos individuais, por mimero de ordem e de ocorrencia de acidentes (atribufdo pela
Escola);

c)Lisla nominal dos sinistrados remissiva para 0 ano lectiuvo, n6mero de processo atribufdo pela Escola e
numeracao atribufda pelo lASE.

9.3.Cada processo individual de acidente devem conter:
a)duplicado do inquerito de acidente;
b)duplicado das requisi<;<les de fundos;
c)c6pias dos offcios enviados ao lASE, referentes ao acidente;
d)offcios recebidos do IASE,referentes ao acidente;

e)correspondencia trocada com 0 Encarregado de ed~llo sobre 0 assunto;
f)recibos passados e assinados pelo a1unos sinistrados ou pelos seus representantes legais,respeitantes a
importilncias pagas pelo lASE atraves<da Escola;

g)originais dos documentos comprovativos das despesas pagas atraves da verba de adiantamento do seguro
(...);

h)rela~aodos documentos remetidos pela Escola para 0 lASE".
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com a actividade educativa69. Toda e qualquer outra entrada na Escola teni de ter autoriza~iio

previa da DGEB, mesmo quem queira realizar trabalhos de investiga~iio 70.

No que respeita acedencia das instal~oes escolares, ela e objecto de prescri~oes

vanas s6 podendo serem cedidas, a titulo precano para as Associa~oes de Pais, (s6" para a

realiza~iio de reunioes")71, para alfabetiza~iiode adultos, para funcionamento de jardins de

infiincia, do CPTV, de reunioes sindicais fora das horas das actividades lectivas e para fins

eleitorais.

A actividade burocnitica na Educa~iio Primaria primou pela normaliza~iio, niio

competindo aos professores pensar questoes organizacionais mas tiio s6 executar a

organiza~iio.Como consta de urn documento emanado do Conselho Coordenador do Distrito de

Bragan~a, em data que niio pudemos precisar,

"os impressos tem um valor importante na tilo desejada simplifical;ilo

administrativa. Silo seus objectivos: conter todas as formulas que se repetem

em documentos do mesmo tipo; normalizar 0 trabalho administrativo e
simplificar as relal;oes entre 0 publico e 0 servil;o".

Dificilmente arranjariamos urn exemplo tao esclarecedor sobre a burocracia e as fun~oes

burocniticas dos professores do Ensino Prirruirio. Sujeitos arotina e a padroniza~iio, eles

tiveram poucas oportunidades para reflectirem sobre 0 mecanicismo adrninistrativo em que

gravitavam.

69) Ver Desp. n' 84n7,de 1/3; circular n' 3/82, de 25 de Maio, cia OOEB e Circular n'3/DIV/84,de 25n ,cia
OOEB.

70) Circular n'3/82,de 25 de Maio, cia OOEB.

71) Oficio-circular n' 23n7, de l3n,cIa OOEquipamento Escolar
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III PARTE
(Capitulos VI eVIl)

Nesta terceira parte do nosso trabalho procuraremos realizar os objectivos Id, 2 e 3 no

que conceme aparticipaliao dos professores na organizaliao do processo de ensino, e ainda os

subobjectivos 1.8, 1.9 e 1.10, no que respeita ao mesmo processo.

Procuraremos resolver ainda a hip6tese 1 no que respeita acongruencia/incongruencia

entre os principios polftico-administrativos e os n1veis e funlioes organizacionais e estrategias de

controle na organizaliao do processo de ensino, no Estado Novo; a hip6tese 2, no que respeita

apossivel contradiliao entre n1veis e funlioes organizacionais geradas pela anomia pedag6gica e

vinculaliao da aCliao dos professores aos objectivos especificos dos programas; e ainda a

hip6tese 3 no que respeita aos possiveis corredores de liberdade gerados pelo tipo de controle

produzido sobre 0 cumprimento dos objectivos, do plano pedag6gico de escola e sobre a

avalialiao fmal dos alunos.

As hip6teses 2 e 3 sao referidas ao perfodo da Republica Democnitica e Pluralista.
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CAPITULO VI

AS COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS DOS PROFESSORES
NA ORGANIZACAo DO PROCESSO DE ENSINO (1926-1974)

l..CONTINUIDADES DO ESTADO NOVO EM RELACAo A I
REPUBLICA, NA ORGANIZACAo DO PROCESSO DE ENSINO

Em tennos de processo administrativo, a administra9ao do processo de ensino

primlir:io, na I Republica, era Fayoleana e continha as principais fun~oes organizacionais

previstas por Fayol. Neste aspecto, 0 Estado Novo pouco mudaria, mantendo as mesmas

fun90es organizacionais-administrativas da I Republica, limitando-se a refof9ar os poderes

fiscalizadores da InSpec9ao, a unificar a administra9ao atraves do refof9o da unidade de maudo

e a limitar a interac~ao entre os professores, extinguindo os Conselhos Escolares nas

escolas.Deixando cada professor entregue a si mesmo, sob a vigilancia do director da Escola,

do Inspector, do Paroco de freguesia e do Regedor, 0 Estado Novo pouco mais precisaria de

fazer para submeter os professores ja de si submissfveis pelo isolamento em que se

encontravam.

Por isso, no aspecto da organiza9ao do processo de ensino a analise dos aspectos

de continuidade do Estado Novo em rela~iio Ii Primeira Republica, parece-nos ser

tao importante como a analise da especificidade das comperencias organizacionais-pedagogicas

dos professores.

Estas limita~oes remetem-nos para uma outra vertente na analise da organiza9ao

do processo de ensino na I Republica - a das estratel:ias orl:anizacionais Ii mitatiyas

de uma partjcipa~;io djverl:ente e autonoma, mesmo no aspecto excJusivamente

pedal:6l:jco. estratel:jas Q.Ue 0 Estado NovO manteve jntactas. Analisaremos, de

seguida, algumas delas que nos parecem mais relevantes, para a compreensao da continuidade

entre a I Republica e 0 Estado Novo.

A primeira foi a da concentra~;io na Direc9ao Geral do Ensino Primario e Nonnal

da capacidade de concep~iio, formula~iio e especifica~iio do curriculo, deixando

para os professores 0 mere papel de adaptadores desse cUrrIculo aos alunos. Papel congruente

com as estrategias organizacionais utilizadas. Veremos na proxima sec9ao que 0 Estado Novo

burocratizou esta implementa9ao do currIculo, nao sempre de uma forma explfcita, (are porque

manteve os mesmos deveres profissionais dos professores, construfdos pela Republica) mas

atraves de estraregias organizacionais congruentes com a burocratiza9ao e a eficacia do controle

do cumprimento.
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A segunda estrategia da I Republica foi a estandardiza..iio do material escolar

mfnimo, como condi"iio para uma educll.'<iio de qualidade pedag6gica minimamente aceillivel1e

a limita"iio dos manuais escolares as disciplinas mais "nobres," e em qualquer dos casos,

necessariamente aprovados e chancelados pela DGPN:

"0 ensino primario deve ser essencialmente activo, partindo sempre da conviv€ncia do

aluno com as realidades jfsicas e sociais".

Seriio dispensados, quanta poss(vel, os livros, especialmente os destinados ao ensino

do calculo, da geometria, do sistema metrico, do desenho e das ci€ncias naturais.

A leitura deve poremfazer-se em mais de urn livro"Z.

Ora, 0 Estado Novo, como veremos, manteve estas directrizes privilegiando 0 controle

dos manuais de Leitura, Hist6ria, Educa"iio Cfvica e Religiiio e Moral, os desta disciplina

atraves da Igreja.

Uma terceira estrategia, geradora de disfun"oes pedag6gicas foi a

compartimentaliza..iio do tempo escolar, ainda que a distribui"iio das li"oes ficasse a

cargo dos professores. Com efeito, "nas escolas do ensino primario geral, os per(odos lectivos

seriio divididos em 20 tempos semanais, com a durat;ao maxima de 45 minutos cada urn", e

com urn intervalo, entre cada urn, "nunca inferior a 15 minutos"3. Atraves da

compartimentaliza"iio do tempo escolar, gerava-se uma tendencia natural ao psitacismo e uma

secundariza"iio das actividades expressivas4.

Assim, a burocratiza"iio do tempo escolar, pelo Estado Novo, logo em 19275, e que

se manteve ate 1974, (e nas pniticas dos professores ate muito mais tarde), tern precedentes na I

Republica.

Urna quarta estrategia, complementar da anterior, teve duas vertentes: a prirneira foi

a do tipo de agrupamento dos alunos, baseado no rendimento escolar dos mesmos e,

1

2

3

4

5

Os artigos 29, 30 e 31 do Dec. 6137 definem 0 material escolar minimo: "alem das carteiras em
niimero necessario para todos os alunos, haved pelo menos em cada sala uma mesa,
uma cadeira para 0 professor, e armarios para os cadernos e material escolar dos
alunos, e ainda para um museu regional.
o minimo de material didactico compor-se ha de urn ou dois quadros negros, uma

colec~ao de pesos e medidas, uma halan~a Roberval, uma balan~a decimal, uma
craveira, uma colec~iio de solidos geomHricos, cartas corograficas do Continente e
I1has Adjacentes e possessoes ultra marinas, mapas geograficos, tripe com estante
para os cartoes com alfabetos e sHabarios, alem de varias colec~oes de caracteres
m6veis" .
Ede real9ar que 0 Estado Novo alterou eslas disposi9Des por duas vezes: a primeira, em 1935 (Dec. 25305
de 9/5), introduzindo apenas 0 mapa-mundi. cabides para 0 vestuario dos alunos e urn rel6gio de parede, e
a segunda em 1936 (Lei 1941, de II de Abril) para mandar colocar "por detras e acima da cadeira
do professor, urn crucifixo, como simbolo da educa~iio crista determiuada pela
Constitui~iio"

Dec. 5787-A, art" 9'
Idem, art" 31'

Como diz Formosinho, 1986: " 0 moelo compartimentado disciplinar preocupa-se com 0 ensino mas nao
garante certos principios de aprendizagem".

Dec 14463, de 22/10/27
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consequentemente, no seu nivel etario; e a segunda foi a da distribui~ao dos grupos de

alunos pelos professores. Com efeito, 0 que devia ser regra - 0 agrupamento

familiar6 - foi excep\;ao, pois, como regra, era distribufda uma classe a cada profesor e s6 nao

sendo isso possivel se procuravam outras solu\;Oes organizacionais. Epertinente equacionar

este modelo, pois 70 anos depois, ele esta de pedra e cal nas representa\;oes organizacionais

dos professores como simbolo de homogeneidade pedag6gica, e resiste aos normativos legais

que, a partir de 1975, introduziram 0 regime de fases.

Em termos de possibilidade de controle, pelos dirigentes da adrninistra\;ao educacional,

das praticas docentes, urn modelo compartimentado disciplinar presta-se melhor a
reguiamenta\;ao e a fixa\;ao de objectivos especfficos, embora se preste tambem mais a
preponderiincia dos subobjectivos de cada disciplina sobre os objectivos do curricul07. Daf

que 0 Estado Novo nao deixasse perder mais uma estrategia propicia ao controle normativo do

processo pedag6gico.

Mas, se considerarmos alguns aspectos da administra~ao dos professores,

tambem verificaremos que 0 Estado Novo nao teve grande criatividade na adop\;ao de

detenninadas medidas.

Se come\;armos pela discrimina~ao sexual entre professores e professoras,

verificaremos que, na I Republica, "nas tr~s primeiras classes 0 ensino deve ser feito por

professoras e nas duas restantes por professores"S.

o controle ideologico sobre os professores era externo pois era objecto de

declara\;ao da "autoridade administrativa do Concelho, onde 0 requerente tenha residido os

ultimos seis meses, comprovativa do sua franca adestio as instituit;oes republicanas ou do seu

acatamento e respeito as Instituit;oes do RepUblica',!). Assim, manifestava-se a mesma ausencia

de pluralismo e de aneutralidade da Escola que vitia a verificar-se no Estado Novo, com novos

mandarins.

Ate 0 ensino patriotico e escotista ja estava presente na I Republica: "os

professores devertio promover entre os seus alunos a organizat;tio do escotismo, no que esta

6

7

8

9

o agrupamento familiar e earaetenstieo do ensino prirnano, em escolas de urn 56 professor, pois ai
juntarn-se na rnesrna classe, alunos dos quatro anos de escolaridade (ver Formosinho, 1986).

As analises de Phillippe Selznick foram decisivas para a eornpreensao deste fen6rneno. Reflectindo sobre
elas e sobre a organiza91io escolar, Sergiovanni e Starrat (1978, p. 66.67) eserevern: " 0 perigo de
departamentalizGI;tio, da de/ega,tio e da dsivisao do trabalho ~ 0 aparecimento de subobjectivos (.. .).
Quando esses subobjectivos. algumas vezes mencionados como objectivos intermediariosJ, sao
internalizatios, tendem a assumir prioridade sobre a misstio total da esco/a. (...J Se os objectivos totais da
esco/a. por exemp/o. stio tao remotos ou nao podem ser operacionalizados, os professores tendem a
enfocar os seus pr6prios departamentos ou os objectivos ao nlvel da s~rie, quando buscam orienta,tio para
seu desempenho profissional".

Dec. 5787-A, art" 20"

AI. g) do art2 612 do Dec. 6137
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instituil;OO tern de intensamente proveitoso ao avigoramento fisico e educal;oo moral e patriotica

da crianl;a"lO.

Se pensannos no associativismo dos professores, verificaremos que, apesar de

existente e pujante, a I Republica tarnbem nunca 0 reconheceu em Lei11.

Tarnbem 0 "periodo probatorio", antes do provimento definitivo, ja existia na I

Republica. 0 Estado Novo limitou-se a toma-lo ainda mais exigente, aumentando-o de dois

para cinco anos e submetendo-o amoral e aos costumes do "integralismo Lusitano" e da

doutrina social da Igreja, atraves da avalia<;ao do desempenho que, tal como na I Republica,

nao era so pedagogico-cientffico, rnas tarnbem ideol6gico e etico.

o Exame de Estado, como estrategia de controle inicial dos professores, tarnbem

nao foi uma inven<;ao do Estado Novo. E certo que, na I Republica, se chamava apenas

"provas de exarne" e tinha urn camcter cientffico-tecnico-pedag6gico.

Analisada globalmente, a forma<;io dos professores, na I Republica, foi

cientifico-tecnico-pedagogica e, por isso, profissional, enquanto que no Estado

Novo foi menos cientffico-tecnico-pedag6gica e muito mais ideologico-normativa

A organiza<;io hierarquica escolar do ensino primario do Estado Novo tambem

nao e urna novidade. Com efeito, a I Republica nao s6 estabeleceu hierarquias de professores,

com base em criterios de vincula<;ao ao Estado e antiguidade na carreira (efectivos, provisorios

e interinos), como hierarquias de escolas ( de 1',2',3' e 4' categoria, conforme a localidade, a

popula<;ao e a sua categoria administrativa territorial). A verdade e que, tanto num regime como

no outro, a permuta ou coloca<;iio por extin<;ao de lugar, so era possivel dentro de escolas da

mesrna categoria.

Finalmente, tambem as comunica<;oes com as entidades hierarquicas superiores,

seguiarn, inexoravelmente, a via escalar:

"Os professores so poderao corresponder-se com as estal;oes superiores por

intermedio do inspector de cfrculo, e, nus escolas onde haja director, por intermedio deste"12.

Dir-se-a, utilizando uma linguagem Giordanobruneana13 que 0 mundo

hierarquico, finito e fechado do Estado Novo tambem ja 0 era na I Republica, ainda que

com valores polftico-socio-culturais opostos.

10

11

12

13

Idem, art' 109

Ant6nio N6voa (1987, II, p. 632) escreve a este respeito, que a "dependence Idos professores) vis-a-vis
des puvoirs pubics esttellementforte que. meme pendant les annees republicaines. aucune loi autorizant
expressement les associations d'enseignants na ete eprouvee Ice qui d·ailleurs. na ete empeche leur
develloppement. ni leur influence sur ies decisions concernant lenseignement). Ce fait a ete "dument"
exploite par L 'Etat Nouveau qui /'a utilise comme pretexte pour interdire aux enseignants Ie droit
d~assodation".

Dec 6137, art' 108

Rodolfo Mondolfo (1967) atribui a Giordano Bruno a primeira contes~ao organizacional ao sistema
aristotelo-ptolomaico adoptado, na compreensao do Universo, pelos Escolasticos medievais, desde S.
Boaventura e S. Tomas de Aquino. Ao mundo hiecirquico, fmito e fechado, Giordano contrapOs 0 mundo
infmito, 0 relacional e 0 aberto. 0 que !he valeu a ele a fogueira e a Galileu 0 conbecimento de que se nao
abjurasse as suas "heresias" teria 0 mesmo fim. Para a hist6ria, Giordano Bruno ficou conhecido, por isso
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Parece ser na sequencia destas concep1;Oes que deve interpretar-se 0 apelo a fixa~o

dos professores as regii'ies rurais, atraves da concessao de prioridades em concursos

aos residentes na localidade ou nas proximidades14. Tambem 0 Estado Novo se haveria de

servir desta estraregia para implementar os postos escolares e as regentes.

E ate 0 professor ap6stolo e 0 animador cultural ja af estavam presentes. 0

primeiro e exaltado como principio de deontologia profissional no programa de Pedagogia

Geral e Hist6ria da Educayao do Cuniculo de Formayao de Professores do Ensino Primario nas

Escolas Normais Primarias:

"E necessario que 0 aluno mestre saia da Escola Normal mio so um ap6stolo da sua

missiio, mas igualmente que 0 saiba ser, pondo em pratica, coerentemente, as qualidades dum

ap6stolo com as dum organizador, dum educador, dumprofessor"15.

Everdade que 0 significado atribufdo ao conceito de "professor apostolo" nos dois

regimes politicos nao foi 0 mesmo, sendo deslocado da etica profissional (na I Republica) para

a fidelidade ideol6gica e Burocnitica no Estado Novo. No entanto, 0 fen6meno revela a

capacidade de mobilizayao do Estado Novo, cooptando os ideais republicanos.

o Programa de Metodologia do Corso de Formayao de Professores das Escolas

Normais Primarias continha igualmente referencias a fun~o extraescolar do professor:

"(...) Importa que a sua ac(iio ultrapasse as paredes da Escola, que se alargue

progressivamente, acompanhando a crian(a para alem do idade escolar, pela vidafora (...)"16.

No entanto, a imagem do professor, na I Republica, e a de urn professor iluminado

que nao deve misturar-se com as gentes do povo e, por isso, este apelo as funyoes

extraescolares do professor morre nas representayoes narcisicas dos docentes, pois como

escreveu N6voa "Ie professeur d'instruction primaire ne doit pas s'associer aux coutumes et

aux traditions du village, ni tomber dans Ie triste travers de consulter Ie peuple: s'il agit de la

sort, il perdera toute r;ndependance et la hauteur qui doivent caracteriser sa profession"17.

Nestas condiyOes, todas as possibilidades de transformayao social, atraves da Escola, cairiam

por terra, ficando os professores a "remorder 0 seu proprio flgado"18, como "alucinados do

outro mundo", na expressao de Nietzcshe19.

14

15

16

17

18

19

mesmo, pelas palavrns de Bertrando Spaventa (1862), como "araUlo e martir d1l nova e iivrefilosofia" (ver
Rodolfo Mondolfo (1967): Figuras e [deias da Filosofia da Renascenl'll, Ellitora Mestre Jou, S.Paulo, pp.
57-58 e Alain G.R. Smith (1973): A Revolu~lio Cientifica nos Seculos XVI e XVII, Editorial Verbo,
Lisboa.).

Ver art" 732 do Dec 6137

Dec. 6203, p. 503

Idem, p. 515

N6voa, Op. Cit, II, p. 614

A expressao e de Georges Gousdorf que com ela pretende representar os intelectuais desencarnados da
realidade e que, por consequencia, nlio conseguem agir sobre ela. Ver Georges Gousforf (1966): De
rHistoire des Sciences ~ l'Histoire de la Pensee, Payot, Paris, pp. 323-326.

Citado por Gousdort, idem
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Vemos assim que muitas tematicas do Estado Novo estavam ja presentes

na I Republica. No entanto, como ja referimos, 0 Estado Novo foi mais longe

no controle pedag6gico da ac~lio dos professores. Analisaremos na sec~lio 5 a

organiza~lio do processo de ensino e a participa~lio/ Ou impossibilidade da

participa~lio dos professores nesse processo.

1.1.0 ESTADO NOVO REDUZIU A PARTICIPAl;AO DOS PROFESSORES

NA ORGANIZAl;AO DO PROCESSO DE ENSINO A EXECUl;AO

Procuraremos evidenciar nesta s~ao. primeiro. que no que respeita aparticipa~ao dos

professores na organiza~aodo processo de ensino, 0 Estado Novo a Iimita e quase anula, entre

1930 e 1960. e desenvolve urn processo de recupera~ao do discurso da participa~ao, a partir de

1960; e segundo, que 0 discurso da nao-participa~ao pedag6gica nunca foi oficialmente

assumido, embora fosse implementado atraves de estrategias organizacionais que, se nao foram

intencionais, provocaram disfun~oes organizacionais que promoveram a nao-participa~ao dos

professores, pela impossibilidade de discussao e reconceptualiza~ao te6rica dos resultados da

avali~ao profissional.

1.2.. A DESPROFISSIONALIZAl;AO DAS FUNl;OES DOCENTES ENTRE

1930 E 1960

Apesar das limita~Oes introduzidas ao exercfcio da fun~ao docente, como veremos nos

pontos seguintes. 0 Estado Novo nunca deixou de afJrnlar a necessidade de saberes especfficos

para 0 seu exercfcio. E mantiveram-se mesmo, para os professores, os deveres "profissionais"

estabelecidos pela I Republica, em 191920.

20 Dec. 6137, de 29/9/19. "Art" 105 - Aos professores cumpre:

1'-0 ensino e a educll\'lio dos alunos das classes a seu cargo, cuidando com grande desvelo do seu
desenvolvimento moral e fisico, aplicando os metodos e processos que a moderna ciencia pedag6gica
aconselha como mais proveitosos ao ensino e acrian~a, cujos direitos Ihe assiste defender;

2' -Criar no espirito da crian~a, educando-a, urn profundo e intenso arnor pela sua Piitria e respeito pelas
institui<;(les republicanas;

3'-Colaborar no desenvolvimento da escola a seu cargo, contribuindo para a sua boa instala~lio e
embelezarnento, aquisi~lio de material escolar. cria~lio do museu e biblioteca. e organiza~o das suas
institui~Oes auxiliares e beneficientes;

4'-Dar aescola tod~ 0 prestfgio, pela sua modelar organiz~lio e boa disciplina, tornando-a respeilada pelo
povo da localidade;

S'-Apresentar-se na escola ahora regularnentar, retirando-se somenle depois de concluidos os trabalhos
respectivos e dar execu~lioa lodas as leis, regularnenlos e ordens emanadas das es~t'les oficiais superiores;
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A desprofissionalizaliao da funliao docente processa-se entiio atraves de estrat€gias

inibit6rias da iniciativa organizacional-pedag6gica dos professores e atraves do reforlio do

controle da Administraliao Central sobre as aClioes daqueles.

A afmnaliao da especificidade dos saberes especfficos necessanos ao exercfcio da

funliao docente e uma constante ao longo do perfodo de maior limitaliao administrativa da

iniciativa dos professores, ainda que tal especificidade seja menos considerada a partir de 1937

e ate 1949/5021 .

Esta especificidade observa-se ao longo das diferentes reformas do Curso de

Formaliao de Professores22, posteriores a de 1928, uma reforma que mantem todas as

caracterfsticas do perfodo republicano. As reformas, posteriores ade 1928, tendo dirninufdo

quer a cultura geral de entrada dos futuros professores (passou a ser obrigat6rio apenas 0 1Q

ciclo do Ensino Secundario, apesar da exigencia de passagem no exame de admissao), quer a

formaliao geral atraves das disciplinas de Portugues, Matematica, Ciencias e Ffsico-qufmicas,

que foram banidas, basearam a form~ao dos professores apenas na cultura psico-pedag6gica,

na didactica e na pratica pedag6gica.

A especificidade de saberes pedag6gicos pode ainda ser documentada com a

consideraliao das instrulioes anexas aos diferentes programas do ensino primario onde 0 apelo

aos metodos activos, adiferencialiao de metodos e consideraliao pelas experiencias dos alunos e

uma constante, ainda que entrelaliada com contradilioes evidenciadoras da sua negaliao.

Eo caso, por exemplo, dos programas de 1928:

"Ora, se a ciencia que estuda a criam;a, em todas as manifestaf:oes do crescimento do

seu corpo e da sua inteligencia e ainda das suas tendencias morais e esteticas, mio deve ser
ignorada pelo professor primario, para que ele possa desenvolver as energias naturais da

crianf:a, desper/a-las e estimula-las, preocupando-se mais em observa-la e em satisfazer a sua

21

22

,1·Organizar 0 diano escolar da classe ou classes, no qual se registarao, em resumo, as materias
ensinadas;
7"-Tratar igualmente todos os alunos, incutindo-Ihes delicadeza de sentimentos e cortezia no seu proceder;
S"-Conduzir-se na vida e na sociedade, tendo sempre presente a elevada missao de educador, por fonna que
me~a todo 0 respeito e considel'll\'lIo, exercendo pelo exemplo uma ac~lIo edocativa na localidade;
9"-Escriturar 0 Iivro de freq~ncia das suas classes: e
IO"·Acompanhar os seus alunos, durante as horns de recreio, nlIo para os vigiar, mas para os orientar nos
seus jogos, estabelecendo com eles afectuosa farniliaridade, e exercendo assim a sua ac~ao educativa"
(Circular 137, de 6/10/51, da DGEP)

Mas esta menor considera~lIo nlIo resulta de uma menor enfase no saber-fazer pedag6gico do professor mas
da prevalencia dos valores a veicular pela Escola sobre a pratica pedag6gica (ver Dec. 27603, de 2913137,
com 0 texto dos novos prograrnas e instru~Oes pedag6gicas sabre os programas).

Ate 1942,0 Estado Novo fez cinco refonnas do Curso de Fonna~ao de Professores. A primeira, logo em
1928 (Dec 16037) melhorando e aperfei~oando 0 curso da I Republica, passando-o a 4 anos: a segunda,
em 1930 (Dec 18646), instituindo as Escolas do Magisterio Primano e reduzindo 0 corso a dois anos e lis
disciplinas de psicopedagogia e didactica; a terceira,em 1931 (Dec 20254), refo~ando os exarnes de Estado
e a pratica pedag6gica; a quarta, em 1932 (Dec 21695), passando 0 curso novamente para tres anos: a
quinta, em 1935 (Dec 25311) consistiu na aprov~ao dos programas que, ate enta~, nao tinham sido
alterados, em rela~ao aos da 1 Republica. A sexta foi 0 cancelamento das matriculas nas Escolas do
Magisterio Primano, entre 1937 e 1942 (Dec 27279, de 24/11/36).
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curiosidade do que emfornecer-/he, por maus processos pedag6gicos, nOl;oes que e/a noo

reclama (. ..).

A tendencia para a mecanizaI;oo deve ser combatida no ensino primario,,23.

Mas tambem, no mesmo programa se faz ressaltar que

"as pa/estras educativas tomaroo por base qua/quer assunto oferecido por cousas ou

factos observados. Gera/mente as criant;as devem resumir ou repetir 0 que

ouviram"24.

A especificidade do saber profissional do professor e posta em evidencia nas

orienta~Oes pedag6gicas que 0 Director Geral do Ensino primano, Braga Paixao, expediu aos

professores, em 1934, atraves de varias circulares. Numa delas, recomenda-se 0 papel do

professor como orientador:

'Was nossas escolas, eM-se ainda demasiada extensoo ao uso da palavra falada, ao

ensino meramente verbal, em que afunr;ao do aluno emeramente ouvir.

o professor muitas vezes fala demasiado: "inunda a dasse de palavras", na

expressiio feliz de uma educadora.

Epreciso que fale s6 0 bastante: mas que 0 indispensavel noo falte. Epreciso,

sobretudo, que 0 mestre leve 0 aluno afalar e/e pr6prio e a exprimir-se com clareza"25.

Nas mesmas orienta~Oes estabelecem-se algumas competencias interpessoais que os

professores devem cultivar: "linguagem clara, serena e expressiva", "atitude sumpatica e tratar

com afectuosidade as crianr;as, captar-/hes a confianr;a, esforr;ar-se por compreende-las",

"liberdade recfproca, calma e respeito", "disciplina por sugestiio'126.

Esta especificidade de saberes psicopedag6gicos e didacticos foi posta em causa, mas

nao anulada a partir de 1937. Valorizou-se essencialmente a forrna~ao espiritual do aluno. Para

isso,

"os exercfcios de memoria, em forma ou nao de recitativos, soo de grande valor

pedag6gico, quer como auxiliares da expressoo, quer pelo conteUdo espiritual que vao

deixando na alma das crianr;as"27.

A forrna~ao espiritual e tomada mesmo objectivo fundamental da educa~aopois esta

destina-se a "exercer as virtudes morais e cfvicas, dentro de urn vivo amor a Portugal"28 e a

23

24

25

26

27

28

Programas do ensino primano de 1928 (Dec 27603, de 15/10).

Idem

Circular nO 88, de 13/9/34 - Instrui;lles, Serie A. Para uma compendial;iio geral destads circulares, ver A.
Justino Ferreira (1935): Legislai;ao do Eosino prirnano, Apendice I, Editora Educa,lIo NacionaI, Porto

Circular n' 88, de 13/9/34, in Manuel Caramona e Liberato Oliveira. (1953): Sumano de Legislai;lIo do
Ensino Primano, Gomes e Rodrigues Edilores, Ida, Lisboa

Programas de 1937 (Dec 27603)

Lei 1969 de 20/5/38
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fun~iio da escola "e preparar as crianr;as para a uti/izar;ao e bom rendimento das suas riquezas
espirituais,,29.

No entanto, mesmo nos programas de 1937, as competencias pedag6gicas do

professor sao exaltadas:

"Regra pedogogica muito para atender, especialmente nas lir;oes de iniciar;ao, e a de

niio passar a /ir;ao seguinte sem que as anteriores estejam perfeitamente sabidos. A pressa tern

aqui grav£ssimos inconvenientes que se reflectem ate na discip/ina escolar. Dificuldades

provenientes do diversidode de tipos psicologicos e do diferente n£vel mental dos crianr;as niio

se superam so pela repetir;do das mesmas lir;oes, mas tamMm pela apresentar;do do mesmo

assunto sob outros aspectos ou utilizando novos processos,,30.

Nesta orienta~iio, em 1949, apelava-se aos professores, em Escola Portuguesa, para a

diferencia~iio do ensino:

"A personalidade, as aptidOes, os interesses diversos impoem uma acr;do diversa,

adaptada a cada caso (...). A liberdade e a diversidade da alma humana exigem que se respeitem

a sua maneira de ser propria, as suas reacr;6es diferentes, os seus interesses desiguais. E, pois,

a variabiliadde de sistemas, metodos, processos, estfmulos, que torna complexa a missiio do

professor dentro do escola"31.

Tal complexidade, porem, e negada, ja em 193132, pela cria~iio dos postos de ensino,

que passam a escolares em 193633. Para os postos de ensino, 0 estado arranjou professores

com a cultura minima, como convinha a quem queria controlar os professores e a quem queria

gastar pouco dinheiro com os vencimentos. No entanto, mesmo assim, 0 estado nunca

reconheceu estas "professoras", as Regentes, com apenas a 4' classe, e "born comportarnento

moral e civil", como professoras. Elas eram apenas as agentes de ensino que ensinavam na

"escola aconchegada da terra pequenina, onde outra (escola).se tornaria desproporcionada, ao

mesmo tempo que pelo desperdfcio, inimiga do restante terra portuguesa",34 Tambem por esta

compartimentaliza..iio entre postos esco1ares (com apenas a 3' classe e regidas por regentes)

e escolas com a 4' classe, adrninistradas por professores, 0 Estado manteve a aparencia da

necessaria especificidade dos saberes pedag6gicos. E esta aparencia era tanto mais credivel

quanto os alunos dos postos escolares, para passarem de classe, tinham de ser sujeitos a

provas em escolas35, enquanto que os professores eram eles pr6prios responsaveis pela

passagem de classe dos seus alunos.

29
30

31

32

33

34

35

Programas de 1937

Idem. programa de Lingua Materna
Alberto E. Vaz Pires (1949), in n' 782 de "Escola Portuguesa", Oulubro de 1949, p. 1-2

Dec. 20604, de 9/12/31

Dec 27279, de 24/11/36

Idem. A expresslio entre parentesis enossa.

Vee art" 8' do Dec 20 604, de 9/12/31 e ainda circular n' 67/ DGEP, de 25/5/34
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2 • A GESTAO PEDAGOGICA E A LIMITA<;AO DAS FUN<;OES
ORGANIZACIONAIS DOS PROFESSORES A EXECU<;AO

2.l.ESTRATEGIAS DE LIMITA{,;AO DA PARTICIPA{,;AO DOS

PROFESSORES NO PROCESSO PEDAGOGICO: DO DEVER DE

OBEDIENCIA AOS CRITERIOS DE AVALIA{,;A.O PROFISSIONAL E AO

ISOLAMENTO DOS PROFESSORES

A san~ao disciplinar e a avalia~ao corn efeitos na carreira profissional terno sido os

dois processos rnais eficazes de 0 Estado Novo controlar a ac~ao pedag6gica dos professores

e 0 seu comportamento moral e clvico.

A san~ao disciplinar era referida a prop6sito de todas as ordens e instru~Oes mas foi

assumida corn apelos aobediencia.

Ern 1935, 0 entlio Director Geral do Ensino Prirnario, Braga Paixao, ern circular

ernitida aos Inspectores de Distrito Escolar, recordava que

"E dever dos professores 0 conhecimento das instrut;oes relativas a forma por que

hao-de conduzir a actividade escolar. Esta tem urn comando que pressupoe a compreensao e

capacidade de execUt;ao, por parte de todos os subordinados, das directrizes que constituem 0

plano de act;tio.

E dever dos professores, tambem, obedecer nos seus esfort;os as normas

estabelecidas pelas entidades competentes para os dirigir. Estas normas sao de cumprimento
taxativo")6

Porem, a componente mais burocratica e autoritaria da rnissiva estava na nao

considera~ao da situa~ao geogr3.fica dos professores face ao conhecimento das instru~Oes:

"Cada vez que encontrarmos V' Ex' e os seus agentes de verificat;ao ou orientat;ao,

urn professor que desconhet;a as instrut;oes de orientat;ao pedag6gica, ou que as ntio cumpra,

devemos considerar que estamos em present;a de urn professor que falta asatisjat;ao das

obrigat;oes legais e esta, portanto, sujeito as sant;oes disciplinares,,37.

Perante isto caracterizaremos 0 sistema administrativo dos professores do ensino

primano, no Estado Novo, como autoritario coercitivo pois utilizava como motiva~ao

mais as san~oes do que as recompensas porque estas nao premiavam as iniciativas de

36) Circular da DGEP u' 88 de 13/9/35
37 Idem



- 192 •

desenvolvimento profissional mas as ac\;iies desenvolvidas de acordo com a lei e as

instru\;oes.

Situa-se, neste caso, a avaiia\;ao dos professores, feita em funr;iio de pariimetros de

grande subjectividade e negligenciando acontecimentos acidentais quer na vida do professor,

quer no proceso de ensino.

A avaliar;ao foi reformulada, em 1933, com base em pariimetros que faziam intervir a

sociedade civil na avaiiar;iio ja que comtemplava os seguintes:

"a) as qualidades docentes do professor

b) 0 valor do seu esfor~o

c) 0 aproveitamento dos alunos

d) 0 seu z~lo pelo servi~o e pelo progresso da escola

e) as obras de interesse local em que haja cooperado ou para que tenha contribufdo,

sem prejufzo dos servi~os escolares

f) a consider~tio social de que goza"38.

A classificar;ao tinha de ser "sujiciente" pois sendo de "deficiente" e,

"sendo dada em dais anos lectivos, seguidos ou mio, implica a perda do ultima

diuturnidade concedida e a instaura~tio de processo disciplinar, ou a demisstio se 0 professor

ntio houver adquirido a provimento definitivo"39,

Assim, a necessidade de ter uma boa classificar;ao de servir;o prestado criou nos

professores 0 sentimento do medo perante os superiores hierarquicos e a inseguran\;a

profissional, ingredientes necessarios a aquisir;ao do dever de obediencia como

elemento integrante da cultura organizacional da classe doceilte.

Ora, do dever de obediencia adesprofissionalizac;ao funcional foi urn passo pois 0

que era imposto era 0 minima exigido e 0 minima exigido era 0 maximo necessario para ter

classificac;iio de "suficiente". Nestes termos, nem 0 processo de ensino nem a cultura

profissionai dos professores podiam evoluir em termos de qualidade.

Foi dentro deste espfrito que se desenvolveram os programas da cadeira de

Legisla..ao e Administra\;ao Escolares dos Cursos do Magisterio Primario.

Para alem da pobreza de conteJidos4o, apenas se ensinavam aspectos normativo-

38

39

40

Art· 168 do Dec 22369 de 30/3/33

Idem, art· 170

o programa de 1943 e uma pemlria pois s6 insere aspectos de organiza,ao burocratica: " I· ano:
recenseamento escolar. Obrigatoriedade do ensino. Matrfcula, frequencia e passagens de classe. Exames.
Hocirios. Assistencia escolar: caixas, cantinas, bibliotecas. Deveres dos professores.

2· ano: Provimentos no Magisrerio. Faltas e licen,as. Disciplina dos funcionarios.

Actividade privada, comportamento, casamento e residencia dos professores.

Escritura,ao e estatfstica Correspondencia olicia!.

Conhecimentos praticos dos livros, impressos e mapas usados no ensino Primario" ( Dec. 32629 de
16/1/43).
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regulamentares e nem sequer 0 preambulo dos Decretos-Lei se dava a conhecer aos

professores4t.

o Conselho Escolar, extinto pela Reforma de 1933, era factor de interacliao grupal e,

por isso, de enriquecimento profissional e de integraliao social. Ao privar os professores da

possibilidade desta interacliao, 0 Estado Novo limitou 0 sentimento de grupo dos docentes e

instalou no seu seio a competiliao pelos "bons olhares" do Director de Escola ou dos

superiores hieflirquicos.

A proibiliao da interacliao grupal foi particularmente virulenta no periodo em que os

professores ainda puderam escolher os manuais escolares, de entre os aprovados oficialmente

(ate 1937/38):

"A escolha de livros e compendios, dentro dos adoptados superiormente, ecorifiada

individUlllmente aos professores e mio pode ser objecto de resolU{oes colectivas tomadas em

reunioes previamente convocados para °efeito, as qUllis estiio proibidas"42.

Adivinha-se que concePliao de homem, que teoria administrativa esti por tflis desta

proibiliao. Como escreveu Matos (1980, p. 13),

"Na burocracia, as pessoas tendem a ser reduzidas a urn ntimero, a urn c6digo, a urna

descri~iio sumdria nurnformultirio padronizado.

A burocracia tem urn ideal: transformar todos em ninguem"43.

Privar 0 indivfduo daquilo que Ihe e mais natural, 0 sentimento e a necessidade da

afilialiao, e despersonaliza-Io pois, e como refere 0 autor citado

"A reuniiio (...) e0 meio de comunica~iio mais completo. A informa~iio levarti 0

grupo apanicipa~iio. Quem panicipa sente-se corresponstivel pela reuniiio epela consecU{iio

dos objectivos da mesma"44.

No relato dos professores entrevistados, mesmo durante a d6cada de sessenta, nunca

tiveram urn director de escola que tivesse interiorizado os poderes que a lei Ihe conferia.

Consideraram que os directores de escola com quem trabalharam, sendo professores, sentiam

a mesma necessidade de comunicar e de conviver. Daf, segundo eles, nao ter sido conseguida

pelo Estado Novo a funliao de controle que Ihes atribufa. Nao conseguimos falar com

professores que tivessem exercido nas decadas anteriores a 1960 mas, em qualquer dos

casos, a regulamentaliao do processo pedag6gico substitufa 0 papel do Director. A d6cada de

sessenta, com toda a sua valorizaliao da educaliao e dos metodos pedag6gicos, tera criado urn

clima de mobilizaliao mitigada entre os docentes. Porem, ao nfvel organizacional, nao se

registaram mudanlias nas formas da participaliao dos professores.

41

42

43

44

Com efeito. nenhum dos manuais de Legisla9110 consultados insere os prefunbulos dos Decretos -Lei.
Circular nO 22, de 15/10/33

Francisco Gomes de Matos (1980): Desburocratiza9~0, Atlas. S. Paulo, 3' Edi9~0
Idem, p. 162
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2.2. A ORGANIZA€;AO DO PROCESSO DE ENSINO. QUE
ESPA€;O ORGANIZACIONAL PARA A PARTICIPA€;AO DOS
PROFESSORES?

Analisaremos, nesta sec~ao, as possibilidades de participa~ao dos professores na

organiza!;lio do processo de ensino, pela analise das competencias atribuidas

aos docentes em cada uma das componentes organizacionais desse processo:

fOUDulacao de objectivos educatiyos. selec~ao e or~anjza~ao dos conteJidos selec~iio e

or~anjza~iio das estrate~jasde ll1lrendizlliQU. Qt~anizacao do tempo esco1ar. 0'ianjza£ao do

eSlW'0 esco1ar e or~izacao do processo de avaliacao.

2.2.1. A FORMULAC;Ao DOS OBJECTIVOS EDUCATIVOS

Os Professores nao tinham qualquer competencia nem na formula~aode objectivos

expressivos (finalidades da educa~ao) nem na formula~aode objectivos especificos (0 que

aprender para atingir as finalidades educativas). As prirneiras dizem respeito as comperencias

a desenvolver pelos educandos e os segundos aos conteudos e respectivo processamento

operat6rio para desenvolver aquelas competencias. 0 processamento operat6rio dos

conteudos, nas suas diferentes opera~oes e meios de realiza~ao e controle da origem aos

objectivos operacionais.

Quanto as finalidades da educa~ao, os professores nao tinham qualquer hip6tese de

participar na sua formula~ao pois bastas vezes foi afIrmado ser tal formula~ao da comperencia

dos 6rgaos superiores da governa~ao (Assembleia Nacional, Governo e Sec~ao do Ensino

Primano do Conselho Superior de Instru~ao Publica).

Quanto aos objectivos especfficos, tambem os professores nao tinham qualquer

possibilidade de participar na sua formula~ao pois eles eram-lhes impostos tal como as

finalidades da educa~ao, e reclamado 0 seu cumprirnento fiel:

"0 programa enormativo qlUlnto anatureza e qlUlntidade dos conhecimentos a dar

por intermMio dil escola (...)'45.

Quanto aos objectivos operacionais, deparamos com a primeira disfun~ao na

organiza~aodo processo de ensino. Em teoria, os professores deveriam formular objectivos

operacionais para seguir "0 metodo de ensino que julgar prejerfvel"46 e para, "respeitando 0

45

46
Circular n' 88 de 13/9184, da DGEP

Dec 16077 de 26/10/28
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programa, (.. .) estudar os mellwres modos de ensinar cada disciplina, ou urn ramo conjunto
de disciplinas"47.

Na pratica, nao 0 podiam fazer porque tinham de preparar os alunos para 0 exame e

isso implicava utilizar os mesmos metodos dos exames. Por isso, Braga Paixao necessitava

de chamar a aten"ao para que

"0 profesor deve compenetrar-se de que 0 ensino nao tem por objectivo 0 exame, e

ter sempre presente que urn born exame deve docurnentar urn bom ensino.

A despreocupat;ao do exame e das suas supostas exigencias, quando nao for

determinada por leviantiade, revela urna rara qualidade profissional.

Para muitos professores 0 exame e 0 "norte do ensino". Em virtude dele se dao

diariamente series de problemas, de contos, de exerdcios verbais, etc. que ultrapassam as

necessidades do ensino. Para evitar este mal, basta 0 professor convencer-se de que 0

curnprimento inteligente do programa e a natural garantia de urn bom exame,,48.

Mas tambem deviam seguir as instru"Oes pedag6gicas superiores, de acordo com 0

dever de obediencia, instru"oes que procuravam unifonnizar a pratica pedag6gica. Logo, a

defini\;iio de objectivos operacionais tendia a seguir 0 modelo olicial, por urn

lado, e 0 dos exames, por outro, para que 0 professor garantisse para si uma

avalial;iio de suficiente, condicionada ao padriio burocnitico de 75% de

aproval;oes. Nestes termos, a possibilidade de divergir em relal;iio as tecnicas

oficialmente recomendadas era quase nula.

2.2.2. SELEC<;AO E ORGANIZA<;AO DE CONTEUDOS

Em rela"ao aos conteudos que obrigatoriamente deveriam ser aprendidos pelos

alunos, eles, tal como os objectivos educacionais eram objecto de selec"ao e formula"ao nas

insmncias superiores. Deixava-se como "facultativo 0 ensifU) das materias contidas nas

instrut;oes quando nao sejam exigidas pelos programas,,49 e permitia-se ao professor

"aproveitar a ordem dos conhecimentos ou alterti-la quando 0 julgar vantajoso para 0 ensaio

de novas formas de trabalho sem descurar, porem, as met6dicas especiais e os diferentes

conhecimentos cuja ministrat;ao ele (0 programa) impoe"SO.

Por outro lado, "0 professor terti permanentemente em vista os recursos naturais das

criant;as, eo meio geogrtifico e social em que vivem, de modo a educti-las nas considerat;oes

47

48

49

50

Circular n' 88 (cit.)

Idem

Dec 16077

Circular n' 88 (cit.). A expressllo entre parentesis enossa.
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das realidades e do que e poss(vel, no aproveitamento claquelas como ponto de partida e no
desprezo de tudo 0 que efalso e artijicioso"51.

Estas afirrna~oes remeteriam para a diversifica~1io curricular52, caso ela fosse

legalmente possive!. No quadro, porern, de uma organiza~1io burocnltica do processo de

ensino, remetern apenas para a necessidade da adaptal;lio dos conteudos aos saberes e

culturas das crian~as, 0 que implicaria capacidade para modificar a

organiza~ao 16gica dos mesmos conteudos, mas nao para a capacidade de

selec~ao de novos conteudos curriculares. Trata-se de urna diferenciat;iio
pedagogica53 e nao de urna diversijicat;ao curricular.

Estas necessidade e capacidade foram sernpre afirmadas, quer atraves da

considera~1iodo apelo a valoriz~1io das experiencias e observa~Oes locais das crian~as, quer

atraves do apelo ao respeito pelos ritmos de aprendizagern e caracterfsticas especfficas de cada

crian~a. Uma e outra estrategia sao visiveis nas instru~Oes dos diferentes prograrnas.

Quanto as experiencias e observa~Oes das crian~as como ponto de partida de toda a

aprendizagem, afirma-se, em 1927:

"Baseando-se a aquisi~iio de um grande monero de conhecimentos na experiencia e

na observa~iio, empenhara por certo 0 professor toda a sua boa vontade, 0 seu saber, a sua

indUstria, a sua proria observa~iio e experiencia, niio deixando perder oportunidades para
fazer experimentar e observar"54.

Igualmente, os programas de 1928, contem varias referencias a necessidade da

considera~1iodas experiencias das crian~as:

"0 metodo a empregar neste ensino devefundar-se na observa~iio e na experiencia; 0

livro desempenhara um papel secundlirio"55.

E aconselha-se mesmo a pnitica de experiencias especificas sobre a agricultura da

regiiio:

"Seria conveniente que nas escolas onde houvesse terreno que a isso se prestasse, os

alunos ensaiassem algumas das culturas mais vulgares, de cereais e legumes, em canteiros GO

cuidado das proprias crian~as"56.

Ao contrario, nas instru~5es ao programa de 1937 s6 encontramos uma referencia, e

a respeito do prograrna de aritmetica :

51

52

53

54

55

56

Idem

Entendemos por diversifica~lio curricular a possibilidade de fonnular conteudos especificos de detenninada
regino ou de detenninados grupos de a1unos (Ver Fonnosinho, 1988: Principios organizativos da escola a
luz da LBSE, in CRSE (1988): A Gestlio do Sistema Escolar, MEC/GEP, Lisboa

Entendemos por diferencia~lio pedag6gica a possibilidade de usar metodos e tecnicas de ensmo adequados as
caracteristicas dos diferentes a1unos

Portaria 5060, de 21/10/27 (Programas do ensino primario elementar)

Dec 16077 (programa de Fisico-qufmica)

Idem
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"Problemas simples, interessantes, tirados da vida real infantil, que as pr6prias

crianr;as poderdo enunciar, dar-Illes-do 0 sentidn dn valor utilitario da aritmetica"57.

Parece pois legftimo concluir que ha uma muito maior desprofissionaliza~ao da

actividade docente, a partir de 1936/37. Contudo, nao ha, a partir desta data, grandes

instru~oes pedag6gicas, acerca da organiza~ao do processo de ensino-aprendizagem. Essas

instru~oes foram construfdas nos anos 33 a 35, fundamentalmente. Isto signitica que 0

Estado Novo, a partir daqui, controlou os professores pela via da Iimita\;iio

dos meios de ensino, quer dos conteudos, quer dos materiais, mantend0 a

aparencia de profissionalismo pedag6gico construfda nos anos anteriores.

Quanto it diferenci~lio pedag6gica,

"(.,,)ntio se ensine 0 que possa exceder a capacidade mental da crianr;a ou se

justaponha com constrangimento GO saber adquiridn"58.

Mas ja nos programas de 1937, se diz logo no preambulo que "nao deve causar

exageradas preocupar;6es 0 nlvel mental das crianr;as"59.

As estrategias organizacionais pedag6gicas usadas pelo Estado Novo, a partir de

1937, limitaram quer a capacidade de adapta~lio dos conteudos as culturas dos alunos, quer a

capacidade de diferencia~lio pedag6gica. Ao fazer prevalecer 0 cultivo das "riquezas

espirituais" das crian~as sobre a aprendizagem significativa, 0 ensino tornou-se psitacista e

subordinado aos manuais escolares obrigat6rios. Eque

"a proibir;do do IISO de compendios e livros nao adoptados oficialmente envolve a do

seu uso, mesmo quando os alunos os tenham voluntariamente adquirido, e ainda a da sua

consulta porparte dn professor durante os trabalhas escolares"fiJ.

Por outro lado, nenhum outro livro ou caderno, para alem dos aprovados

oficialmente pode ser utilizado pelos alunos, mesmo para enriquecimento pessoal61 .

Conclufmos assim, que apesar de alguns princfpios enunciados de diferencia~lio

pedag6gica e de valoriza~lio dos saberes dos alunos, as estrategias de controle do processo de

ensino utilizadas pelo Estado tenderam a anu1ar aqueles princfpios, ate porque 0 exame nlio os

exigiria. No entanto, 0 prazer e a alegria que muitos de n6s experimenmmos na escola

primana e sinal de que, apesar de todas as limita~oes e c6digos de conduta, os professores

podiam aplica-Ios, ainda que muitos inspectores Ihes fossem avessos62.

57
58

59
60

61

62

Dec 27603, de 29/3[37

Dec 14417, de 12/10/27

Dec 27603, de 29/3/37

Circular n' 738, de 16/10/33
Ver Abilio Fernandes (1958): Elementos Praticos de Legisla,ao Escolar, Livraria Cruz, Braga

Na opiniao dos professores entrevistados, muito do que se passava na escola prirnaria dependia das
capacidades de supervisao dos Inspectores. "Havia-os humanos e competentes e respeitadores e havia-os
autorit3rios, incompreensivos e quesilentos. Dava gosto trabalhar com os prirneiros e arrepiavamo-nos s6
de pensar que urn dia F. nos chegasse aporta e entrasse e qualquer maneira na sala". (relato de uma
professora)
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2.2.3. ORGANIZA~AO DAS ESTRATEGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Entendemos por estrategias de ensino-aprendizagem "0 conjunto de aet;;oes do

professor orientadas para alcant;ar determinados objectivos de aprendizagem que se t~m em

vista. (...) Implicam um plano de ac(;iio para conduzir 0 ensino em direc(;iio a objectivos

jixados, traduzindo-se tal plano num determinado modo de se servir de metodos e meios para

atingir esses resu/tados"63.

Assim, a amiIise das estrategias de ensino remete para a amiIise dos

modelos, dos metodos e das tecnicas educativas. Quanto aos modelos, eles dizem

respeito, fundamentalmente, aos objectivos da educa~iio e aos conceitos de educa~iio, os

metodos dizem respeito ao processamento 16gico e epistemol6gico dos conteudos e as recnicas

dizem respeito aos instrumentos operat6rios (intelectuais, psicomotores, socio-afectivos e

s6cio-morais), decorrentes dos metodos, e adaptados especificamente a cada disciplina64.

Dado que ja nos referimos aos objectivos da educa~iio, no Estado Novo, vamos

agora apenas referir-nos aos metodos e as recnicas de ensino.

Considerando a distin~iio entre metodos centrados nos processos 16gicos e

epistemol6gicos de aprendizagem (metodo indutivo e metodo dedutivo) e metodos

centrados na rela~o pedag6gica (metodo expositivo e metodo activo), os programas do

Ensino Primario nunca referem os primeiros pelo nome (embora os refiram pelo seu

processamento operat6rio) e referenciam largamente os segundos.

A questiio dos metodos de ensino e talvez a mais determinante na avalia~iio da

participa~iiodos professores na organiza~iio do processo da educa~iio porque 0 Estado Novo

legislou a liberdade de utiliza~iio dos metodos julgados mais adequados pelo professor65,

deixando-Ihe a escolha desses metodos, embora Ihes exigisse resultados expressos na

obrigatoriedade de obten~iio de 65% de aprova~Oes nas I' e 2' classes, 70 % na terceira e 75%

na quarta66.

Tambem na questiio dos metodos de ensino 0 Estado Novo, no plano dos

principios, evidenciou atitudes profissionalizantes das praticas docentes. Com efeito, toda

a pedagogia deveria partir do conhecimento da crian~a:

"0 professor tera sempre em considera(;iio a persona/idade infant/I.

63

64

65

66

Ant6nio Carrilho Ribeiro e Lucie Carrilho Ribeiro (1989): Planifica~ao e Avaliacao do Ensino
Aprendizagem, Universidade Aberta, Lisboa, p. 439

Embora esta distin~ilo seja nossa podemos sustenta-Ia em diferentes contributos te6rico-epistemoI6gicos:
Ribeiro e Ribeiro (1989); Nerici ( 1983 e 1989); Piaget (1977).

Ver Decs. 14463, de 22/10/27, 16077 de 26/10/28

Esta questlio parece-nos crucial para a compreensao do pendor academicista e recitativo do ensino no
Estado Novo. Eque, pando a enfase no exame, 0 Estado Novo exigia que se soubesse para preSlar provas
nesse exame. Assim, desviava-se a preocupacilo com a aprendizagem para a preocupacao com 0 ensino.
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Nao deve escudar-se exclusjvamente na sun autoridade de mais velho, de mais justo

ou de mais sabedor, para anular os criterios infantis. A crianra deve ser posta em condir6es

de exercer a sun reflexao pessoal e de a manifestar, embora neste exerC£cio seja dirigida pelo
mestre,.f,7.

Por isso,

"0 professor deve cultivar 0 habito de observar a crianra" porque "todo 0 professor

que se habitun a observarao tkJs crianras, do seu trabalho, dos seus interesses, tkJ sun

atenrao, etc., verijica os bonsfrutos que este Mbito acarreta.

o conhecimento do psiquismo infantil, mesmo que seja empfrico, isto e, sem provas

aferidas ou de confronto, auxilia 0 professor a adgptar-Sf a mentalitkJrie dos alunos e a bem
conduzir a sua classe"68.

Nesta linha, tambem os programas do Magisterio Primario, de 1943, acentuam a

necessidade do conhecimento da crian9a como condi9ao para uma pnitica educativa eficaz:

"0 conhecimento, verdadeiramente pessoal e autenticamente vivido, das formas

caracterfsticas da actividade psfquica no decorrer tkJ infoncia, tkJ sun progressiva estruturarao,

das leis que a regulam, com 0 intuito pratico, caracteristicamente utilitario, de tkJr esclarecido

fundamento as praticas disciplinares e ditMcticas, tornando-as atitudes de consciente adaptartio

as capacitkJdes de aprendizagem que vaG surgindo e na justa meditkJ do seu gradual

aparecimento·069.

Apesar dos ape10s ao conhecimento da crian9a, as expressoes que exprimem

direc930 do professor, autoridade do professor, disciplina, sao por demais

evidentes e nao deixam de expressar que, independentemente do conhecimento da crian9a e a

presen9a e a autoridade do professor que prevalece. as metodos sao enta~ expositivos, na sua

maioria:

"Abusa-se, em geral, nas nossas escolas, da grande extensao dada a forma

exvositiva. Ela e necessaria; mas so deve ser empregatkJ qunndo 0 assunto 0 determina,

como,por exemplo, numa narrartio historica ou numa descrirtio,,70.

De resto, 0 conceito oficial de educa9ao reflecte 0 ensino expositivo predominante

pois "educar e dirigir - dirigir para algum ponto, a alguma luz. Eu "sou 0 caminho, a verdade

e a vitkJ", disse Jesus Cristo, indicando-nos 0 ideal supremo de toda a obra da educarao"71.

A realidade do metoda expositivo pode ser confrontada com princfpios apeladores

aos metodos activos, rnesmo depois de 1937, e, atraves de1es, ao metoda indutivo:
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70

71

Circular n' 88, de 6/8/34

Idem

Inslru\;tles ao Programa de Psicologia adaptada aeducll\'Ao, Dec 32629 de 16/1/43

Circular n' 88 (cit.)

Programa de Educll\'Ao Moral, in Programas do Ensino primtirio, Dec 27603, de 29/3/37
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"comer;ando por objectos facilmente manuseaveis e partindo de um deles - uma

unidade, - os alunosfariio repetidos exerC£cios de composir;tio e decomposir;tio dos nz1meros,

juntando e tirando primeiro um e depois mais objectos.(. ..). A qualquer operar;tio manual

correspondera, simultiineamente, a verificar;iio mental e afonna verbal do sua expressiio"n.

Fazendo-se depender a experiencia 16gico-matematica da experiencia flsica, niio s6 se

garantia 0 contacto com a realidade e uma constru~ao do conhecimento, do conhecido para 0

desconhecido, como se garantia a possibilidade de, pelo metodo activo, a crian~a construir

sigificativamente a sua aprendizagem73. Este princfpio e sobejamente salvaguardado ao nlvel

normativo-organizacional:

"0 professor, quando queirafazer assimilar urn conceito ou dar uma nor;tio, l1lJIJJ:il.

deve dizer Primeiro 0 nome representativo de um objecto ou uma ideia e em seguida a

significar;ao, isto e, a defini,ao: mas deve antes partir da elabora,tio do conceito pela

observar;tio directa ou indirecta, Dela experiencia para depois djzer 0 nome

Deve evitar ser 12rolixo nas explicar;oes, pois 0 que jm{20rta ntio e jlimjnar 0 trabalho

tin aluno. mas orienta-lo no seu trabalho"74.

As duas ideias emergentes desta passagem, 0 metoda indutivo e a fun~ao orientadora

do professor, sao quase totalrnente negadas nas instru~oes aos programas do ensino primario

de 1937, e bastante afirmadas nos programas do Magisterio Primario de 1943:

"(...) 0 papel do professor devera circunscrever-se a propor e definir os problemas,

a determinar os passos que metodicamente se devem seguirpara os solucionar, a indicar e ate

fornecer os meios de informar;ao que importa utilizar, a suscitar a curiosidade e 0 interesse

dos executores das tarefas que tenha de distribuir, enfim, a por em actjvjdade

convenientemente dirigida os poderes de ju(zo e cone/usao de que se mostrem capazes os seus

disC£pulos e colaboradores"75.

Por isso, era imperioso contradizer 0 metoda expositivo:

"A experienciajafartamente demonstrou que 0 ensino das materias (. ..) pela maneira

expositiva sob a forma de conferencia ou prelecr;ao, ainda quando a devolur;ao dos seus
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75

Idem, programas de Aritrru5tica

Diz Piaget a este respeito: "Ao estudar a genese das no(oes /6gicas e matematicas na crian(a e-se for(ado a
reconhecer que a experiencia e indispensave/ a essaforma(iio. Existe. por exemp/o. um nfvel em que a
crian(a niio admite que A=B. se A=B e B=C. e tem necessidode de um controle perceptivo para admitir essa
transitividade. Passa-se 0 mesmo com a comutatividade e sobretudo com 0 facto de a soma dos elemenlOs
de uma sequencia ser dependente da ordenm da numera(iio. aque (a partir do nfvel operat6rio dos sete a
oito anos) pareee evidente por necessidade dedutiva, camera assim por nao ser conhecido seniio com a
ajuda da exper;encia" (Piaget. 1972: Psicologia e Epistemologia - Para uma Teoria do Conhecimento.
Public3(Qes D. Quixote. Lisboa, p. 87)

Circular n2 88 (Cil.) Expressoes sublinhadas no original.

Instru,iles aos programas de Psicologia Aplicada 11 Educa,ao.in Prograrnas do Magisterio Primano, in
Dec. 32629. de 16/1/43.
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topicos se exija regularmente por via oral ou escrita, e em geral, niio so esteril como ate
prejudicial"76.

E explica-se porque:

"E esreril porque a exposic;iio de factos que niio se observaram, de experiencias que

niio se efectuaram (. ..), jamais gerafruto que niio seja (...) afixac;iio quasi meclinica de

formulas, esquemas, abstraq;oes e frases feitas que niio ultrapassam os limites de uma

ilustrac;iio livresca, genuinamente verbal e por isso incapaz de comandar a acc;iio em sentido
oportuno e util.

Eprejudicial porque (...) e, no junda, apenas uma abstracc;iio comada para orientar 0

espfrito e nunca a representac;iio exacta, concreta e viva de urn caso real"77

as metodos previstos na disciplina de Didactica para cumprir os objectivos do

metodo activo eram congruentes ao ruvel dos metodos especiais:

"0 metoda dos passos formais de Herbart;

o metoda de Martig;

a metodo de projectos;

o metoda de complexos e centros de interesse;

o metoda do jogo;

o metoda de problemas;

o metoda acroarnatico".

Mas como metodos gerais eram s6 considerados a analise e a sfntese e, como os

manuais escolares nao eram escolhidos pelos professores, temos de convir que 0 mais usado

era a analise para a compreensao de estruturas preestabelecidas Ii plaoificao;;ao das aulas pelos

professores.

Por outro !ado, a ideia dominante na analise dos programas de 1937 e a de urn ensino

centrado no professor, como dirigente da classe e promovedor da actividade das criano;;as, 0

que remete para uma aprendizagem modelada segundo 0 conceito de educare78 , e, por

conseguinte, contradit6ria com os princfpios te6rico-pedag6gicos expressos nas instruo;;Oes

dos programas anteriores e posterioes a 1937.

E por mais que se recomendasse que a Escola devia ser "activa e niio verbalista"79,

os programas de 1937 recomendavam aos professores os "exercicios colectivos, feitos

sob a direco;;lio do mestre" 80.
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79

80

Idem

Idem

Segundo Debesse e MiaIaret , 0 conceilo de educacao tern dois ~timos - educare e educere. "Educare quer
dizer aIimentar e educere: tirar para fora de, conduzir para, nurna paIavra, educar" (Ver Gaston Mialaret
(1980): As Ciencias da Educacao, Moraes editores, Lisboa, 2' EdiCao, p. II)

Conselho Superior da Instrueao PUblica, in Circular n' 88 (cit)

Prograrnas de 1937, aprovados pelo Dec. 27603 de 29/3/37
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Natalia Nunes poe em evidencia as disfun~oes e vantagens destes exercicios

colectivos de reci~iio:

"A diddctica do tempo da minha instrUfoo primtiria utilizava largamente 0 metoiW da

recitar;ao em coro, tanto para 0 aprendizado do alfabeto como para 0 da tabuada e do

catecismo da iWutrlna catolica.

Nao vou dizer se estava certo ou errado, somente afirmo que, de facto, recitando,

aprendfamos rapidamente e com prazer.(. ..).

(...).E certo que a cantoria acabava por nos mergulhar as vezes numa especie de

melopeia quase embalaiWra; que quem andava atrasaiW na memorizar;ao e nao sabia bem as

"casas", facilmente perdia 0 ritmo e se punha a mexer os ltibios, finginiW acompanhar 0

coro(...r 8!.

A prevalencia do colectivo sobre 0 individual, na aprendizagem, pr6pria de

disciplinas como 0 Canto Coral, as actividades da Mocidade Portuguesa, a Religiiio e Moral, a

Lingua Materna e a aprendizagem da tabuada constitufa para os alunos a interioriza~iio da

autoridade do mestre e atraves desta, dos valores que transmitia.

o ensino contribufa assim para 0 fortalecimento dos valores que 0 Estado Novo

pretendia construir:

"(...) afe como estfmulo (...) da unidade e solidariedade nacional: 0 princfpio da

autoridade como elemento indispenstivel iW progresso geral; afirmeza iW Governo, espinha

dorsal da vida polftica do pafs; 0 respeito da hierarquia, condir;oo bdsica da cooperar;ao de

valores"82.

A principal disfun~iio pedag6gica provocada pela obrigatoriedade de os

professores apresentarem resultados, era a subordina~ao dos ritmos de

aprendizagem das crian~as aos ritmos do programa e dos pr6prios

professores. 0 resultado foi uma rela~iio pedag6gica assimetrica, onde a autoridade do

professor tinha de se impor para manter a disciplina em, por vezes, 4 classes e onde a

violencia ffsica sobre os alunos era condi~iio de sobrevivencia profissional porque 0 medo das

crian~as mantinha a disciplina na sala e obrigava a fazer os trabalhos de casa. Mas onde os

estigmas da revolta deixaram marcas de aliena~iio.

Uma das professoras entrevistadas disse-nos:

"So agora entendo por que e que a minha professora da 1" classe me hatia tanto. Com

setenta alunos numa sala que nao devia ter mais de 40, que podiafazer ela? Senti durante

muitos anos uma profunda revolta mas agora percebo toda a engrenagem".

E a engrenagem abatia-se sobre os professores de diversos modos: primeiro porque

niio podiam consultar outrus livros e cademos escolares para aperfei~oarem os seus metodos,

para usarem a "legal" liberdade metodol6gica que os programas lhes conferiam. Segundo,

81

82
Natalia Nunes (1981): Memorias da Escala Antiga, Dictactica Edilora, Lisboa, pp. 28-29)

Sabre a Ensina da Hisloria, Dec. 21103, de 15/4/32
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porque tinham, eles pr6prios, de construir os exercicios escolares dos alunos para efeitos de

avalia~aodo seu trabalho pedag6gico pela Ins~ao.

Por isso, "na 3' e 4' classe, os alunos registartio em caderno especial todos os

exerdcios escolares.

Havera tambem urn caderno em que, em cada dia, urn dos alunos resolvera os

exerdcios dodos.

Estes cadernos servirtio para se ajuizar do trabalho e orientar;tio dos professores"83.

Mas tami>em dos alunos.

Nestes termos, a expressao do trabalho do professor era 0 plano de li~ao, composto,

basicamente, por:

-elementos didacticos, indicando 0 metoda pedag6gico, 0 processo de

desenvolvimento da li~ao, 0 modo como os alunos vao ser envolvidos na li~ao e a forma

como vao ser interrogados;

-elementos estruturais, contendo as tres fases do processo de ensino estabelecidas

por Nerici (1983)84: A) prepar~ao ou motiva~iio; B) Execu~ao e C) Consolida~ao;

-e relat6rio justificativo de cada li~ao com roteiro dos procedimentos pedag6gicos a

seguir e dos conhecimentos a ministrar85.

Nestes termos, 0 plano de li~ao era a demonstra~ao do saber do professor pelo que

"cada agente de ensino (...) conserve sobre a sua secretaria uma pasta

convenientemente arrumada, contendo os esquemas de lir;6es ja ministradas, incluindo 0 do

proprio dia, afim de que 0 Inspector, 0 Director Escolar ou 0 seu Adjunto possa inteirar-se da

orientar;tio seguida e melhor concluir acerca do merito, do interesse e da actualizar;tio diddctica

de cada urn dos professores (...)"86.

Mas como desenvolver 0 merito e aplicar metodos de ensino adequados as crian~as

sem livros para estudar e sem condi~Oes para trabalhar? A resposta foi burocraticamente

simples: cumprir as instru~oes oficiais. Foi neste panorama de subdesenvolvimento

educacional que Veiga Simiio citou Antero de Quental, em 1972:

"Ja niio podemos secar mais as nascentes da fonte onde as gerat;iJes

futuras tem de beber; ja niio podemos cortar mais as ralzes de arvores a que

os vindouros tenham de pedir sombra e sossego"87 .

83

84

85

86

87

Art's 45', 46' e 47' do Dec 6137 de 29/9/19, in AMio Fernanades (1965): Elementos Pniticos de
Legis1a~aoEscolar, Livraria Cruz, Braga, 1965, 9' Edi~ao
Emideo Nerici (1983): Did3ctica Geral Dinfunica, Edilora Atlas, S. Paulo

Ver Esco1a Portuguesa, N' 786, 17 de Dezembro de 1949, Art' "Plano de Li~ao de Hist6ria, por Alberto
Vaz Pires, pp. 95-96.

Adelino de Matos Rosa (1965): Prepara~ao de li~oes: sua importiincia no aproveitamento escolar, in Rev,
Esco1a Portuguesa, n' BOO, Dezembro de 1%5

Jose Veiga Simao (1972), in Escola Portuguesa, n' 1376, Fev. /72
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2.2.4. A ORGANIZA<;AO DOS GRUPOS DE ALUNOS

Poi este urn dos temas menos regulamentados pelo Estado Novo, ao nivel do ensino

primano, mantendo toda a legisla\;iio da I Republica. Assim, os criterios acad6mico e

psicol6gico predominaram na elabora\;iio de turmas pois sempre que houvesse professores

suficientes a cada urn deles deveria ser distribuida apenas uma classe, em regime de rota\;iio,

procurando-se que 0 mesmo professor acompanhasse os mesmos alunos durante quatro anos.

Os problemas com~ariam se houvesse mais que uma turma da mesma classe, caso em que

pniticas de selectividade social e acad6mica podiam emergir. Os professores entrevistados

referiram pniticas dos professores mais velhos escolhendo para si os melhores alunos, 0 que

ainda hoje e sobejamente praticado em muitas escolas.

Ern 1963, uma circular da DGEP88 esclarecia que nas turrnas com mais de uma

classe se deviam agrupar classes contfguas (por ex. I' e 2' ou 3' e 4'), 0 que significa a

continu~iio da prevalencia do modelo acad6mico e psicol6gico (Forrnosinho, 1986).

A comperencia da organiza\;iio dos grupos de alunos era do Director da Escola, pelo

que, nesta materia, os professores nem sequer eram executantes.

2.2.5. A ORGANIZA<;AO DO TEMPO ESCOLAR

o Estado Novo cedo abandonou (1927)89 0 modelo de organiza\;iio do tempo

escolar, pelo professor, herdado da I Republica. Com efeito, 0 Decreto referido em nota

burocratizava a distribui\;iio das disciplinas ao longo da semana, embora contribuisse para a

dirninui\;iio da compartimentaliz~iiode saberes pois agrupava as disciplinas( num total de 9),

por areas afms, constituindo assim cinco grupos:

"l-Desenho, Geometria e Trabalhos ManlUJis, com seis tempos semanais nas l" e 2'

classes e 5 nas 3' e 4';

ll-Leitura, Eserita, Redact;iio e Gramatica, com 10 tempos na 1', 9 na 2', e 5 nas 3' e

4'classes;

lll-Aritmetica e Sistema Metrico, com 9 na 1', 8 na 2', 7 na 3' e 5 na 4';

N-Sciencias flsico-naturais, com 2 na 2', e 3 na 3' e 4';

V-Corograjia de Portugal e Colonias, Historia de Portugal e Educat;tio Cfvica, com 3

na 3' e 5 na 4",()().

88 Circular n' 589 de 18112/63

89 Dec 14463, de 22/10/27
90 Idem
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A distribuiltao destes conjuntos lectivos ao lange dos dias da semana pode ver-se no

Anexo n2 10.

No espirito dos conjuntos lectivos, apelava igualmente 0 Decreto a

interdisciplinaridade:

''Nas suas /iI;oes procurartio os professores re/acionar as disciplinas entre si por

forma que se auxiliem mutuamente. Assim, da li~iio de /eitura devem tirar partido

principa/mente a moral, a hist6ria, a corogrqfia, a educ~tio cfvica, as regras de civilidade; a

corograjia, a hist6ria e a educa~tio cfvica devem auxiliar-se entre si; dos traba/hos manuais

devem aproveitar as Sciencias ffsico-naturais, a hist6ria, a corografia, a geometria, a

aritmetica; do desenho devem tirar proveito a geometria, a aritmetica, os exercfcios escritos,

procurando na execu~tio do programa horario, obedecer ao espfrito de concentral;tio de

disciplinas"9l.

Tal como na I Republica, tanto os anos escolar e lectivo, como 0 horano lectivo,

conforme 0 regime de funcionamento da escola, erarn fixos, dando-se apenas uma tolerancia

de 30 minutos para alterar a hora do inicio e do encerramento dos trabalhos escolares,

toleriincia que s6 entraria em funcionamento depois de devidamente autorizada. 0 Periodo

diano lectivo era de cinco tempos, havendo urn intervalo de 1 hora e urn quarto entre 0 32 e 0

42 tempo, nas escolas em regime normal e de 1 quarto de hora, nas escolas em regime duplo.

Os postos escolares tinharn apenas tres tempos lectivos diarios.

Ate 1952, as actividades da Mocidade Portuguesa realizaram-se aos Sabados de

manha. A partir deste ano e ate 1962, relizaram-se as Quartas-feiras, de manha. A partir de

1%2, voltararn para 0 Sabado de manha92. (Ver Anexo 10, com as actividades da M.P.)

Esta organiz~ao do tempo escolar manteve-se ate ao ano lectivo de 1962/63. S6 foi

alterada em 1937 para legislar que os tempos lectivos passavam a ser de 40 minutos e que, ao

Sabado passava a haver apenas tres tempos lectivos93.

A partir do ano lectivo de 1963/64, a distribuiltao do tempo escolar pelos dias da

semana deixa de ser rigida, excepto a das actividades da Mocidade Portuguesa. Em

consequencia, ainda que se fomes;a aos professores urn modelo de horano (Ver anexo 11),

estes passam a poder elabora-lo "em fum;ao dos conveniincias do ensino e do meio
Iocal,f)4. E a autoriza<;ao superior tinha apenas a funltao de ratificaltao:

"No caso de 0 professor preferir am horario deiferente de a/gum dos mode/os

anexos, procedera asua e/abora~iio e sujeita-/o-a ii aprecia~tiodo Director do Esco/a (.. .). 0

91

92

93

94

lOOn

Ver Caramona e Oliveira, 1953, p. 133; Abfiio Fernandes, 1958, p 48; 1965, p. 55; 1970, p. 63

Ver Fernandes, 1958, p. 47.

Circular n' 589, de 18/12/63
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horario sera assinado pelo professor ou regente da classe epelo director da escola e entrara em

vigor, a dtulo provisorio, ate sua confirmat;iio na escola,por uma autoridade escolar,,I}5.

Verifica-se assim que, no que respeita a organiza~ao do tempo escolar, a

participa~iio dos professores nao existiu ate 62/63 pois foi uma execu~iio

normativa, podendo assumir a forma de participa~ao consultiva mediante propostas de

altera~ao, e foi uma participa~iio na decisiio, atraves do exercicio de todas as

fun~Oes organizacionais, a partir de 1963/64.

No entanto, ambas as organiza~oes provocaram a disfun~ao de isolar a escola do

meio, apesar das fun~Oes sociais atribufdas aos professores. Eque ao prescreverem 0 honlrio

semanal de trabalho e a ocupao;iio desse honlrio, nao perrnitiam esp~o temporal para a rela~ao

entre a escola e a comunidade. Esta poderia dar-se atraves do exercfcio sacerdotal do

professor ap6stolo.

2.2.6.A ORGANIZA<;AO DO ESPA<;O ESCOLAR: EXECU<.;AO

CRITERIAL DO ESPA<.;O INTRAESCOLAR, NO CONTEXTO DA

ACTIVIDADE PROFISSIONAL, E ORGANIZA<.;AO DO ESPA<.;O

CIRCUNDANTE DA ESCOLA ATRAVES DO ESFOR<.;O DO

PROFESSOR APOSTOLO.

A organiza~ao do espa~o intraescolar ficou instrufda a partir de 193496, subordinada

"ao tripUce aspecto da Ordem, da Razao e da Estetica,,I}7 para 0 que "a secretaria do mestre

devera oferecer aos educandos urn exemplo constante de ordem"98 e a "forma, disposit;ao e

cor"99, deverao ser crit6rios de organiza~aopois "const/tui um facto comprovado de valor

pedagogico"I00. Por isso,

"Convem ( ..) que a Escola seja atraente e nao repulsiva, 0 que pode conseguir-se

pelo seu aspecto ordenado e esterico; que seja confortavel - 0 que pode conseguir-se pelo

emprego de mobilitirio adaptado aconformat;ao infant/I, e por uma disposit;ao sensata desse

mobilitirio e do material -que seja, quanto possive!, alegre e de bom gosto - 0 que pode

conseguir-se pelo arranjo e ornamentat;iio da sala de auJa"101.

95

96

97

98

99

100

101

Idem

Circular n' 88 (cit.)

Idem, "Arranjo da &cola"

Idem

Idem

Idem

Idem
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A partir daqui, Braga Paixiio preocupou-se com a ordem e com os efeitos do material

didactico na aprendizagem, deixando a omamenta~iio da sala as qualidades do professor: "a

obtew;ao dum ambiente estetico, por depender do gosto, e mais 0 efeito de uma qualidade

pessoal"102. Assim, ja niio se conseguiu regulamentar a esretica. Quanto a ordem, sim,

porque 0 quadro preto deve estar ao "centro da parede dafrente,,103 e os lugares do

crucifixo, do retrato do Presidente da Republica e do Presidente do Conselho tambem foram

determinados104. As carteiras, obviamente, tinham de estar em fila, de modo a que os alunos

estivessem voltados para 0 professor e indiferentes uns aos outros105.

o material didactico niio deve estar exposto porque "il forfa de ser visto, deixa de

despertar interesse, eo partido que, na devida altura, era logico esperar dele, pela novidade

que representaria e subsequente estfmulo, nao se verifica"I06. Por isso, deve ser apresentado

apenas no decorrer das li~oes. Exceptuamcse os quadros murais "que tem como ftm educar 0

sentimento estetico"107.

Quanto ao professor, deve andar pela sala pois " a sua autoridade nao se impoe pelo

lugar,pelo estrado oupela sua mesa"108.

o espa~o extraescolar era urn dos espa~os de ac~iio privilegiada para 0 professor

ap6stol0, ainda que a teoria do mfnimo tivesse que ser desempenhada pois 0 zelo pela escola

contava para a "qualificafiio dos servifos docentes"109.

o espa~o circundante da escola foi urna das tematicas usadas para a tomar "um local

atraente e niio repulsivo,,110. Porem, nunca 0 seu cuidado foi objecto de regulamenta~iio mas

tao s6 de chamada de aten~iio e de teoriza~iio na revista Escola Portuguesa, apesar de os

programas de 1927 e 1928 a considerarem no ambito dos Trabalhos Manuais. Os programas

de 1937 nem sequer se referem 'ajardinagem e os de 1960, na mesma disciplina de Trabalhos

Manuais recomendam 0 "0 maior interesse aos professores pelajardinagem, tratamento do

horto escolar, do avicirio ou de quaisquer animais que se possam manter na escola"111.

Assim, 0 cuidado do jardim ficou reservado a irnagina~iio e interesse do professor: "0 que e
preciso eque a cirvore, 0 arbusto e a erva deem vida aescola: sejam ensinamento, fruto

sombra e cor. A todo ° tempo e tempo. Aproveitemos a Primavera"112.

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Idem

Idem

Ver circular n' 88, de 'lIJ/5 de 1935
Idem

Circular n' 88 (cit)

Idem

Idem

Dec 22369, de 30/3/33, art" 168
Circular n' 88 (cit).

Dec 42994, de 28/5/60

Escola Portuguesa, n' 1245 de Mar~o de 196I.Ver ainda n' 1234 de Abril de 1960
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2.2.7. A ORGANIZACAo DOS MATERIAlS DE ENSINO: DO

CONTROLE BUROCRATICO E REPRESSIVO SOBRE 0 usa DE

LIVROS E CADERNOS ESCOLARES A LIBERDADE DE

CONSTRUC;;Ao DE MATERIAlS ADICIONAIS, ESPAC;;O

PRIVILEGIADO PARA A AcC;;Ao DO PROFESSOR PROFISSIONAL

E SACERDOTE

Inclufmos neste ponto a referencia ao material escolar existente, obrigatoriamente, na

escola, como material escolar e didactico, a que ja atnis nos referimos; aos manuais e cademos

escolares; aos materiais adicionais a confeccionar pelos professores; e aos materiais

confeccionados pelos alunos e objecto de exposi~iio escolar.

Referir-nos-emos apenas aos !res ultimos pelas razOes ja apontadas.

Comecemos pelos manuais e cadernos escolares.

A prescri~iio de que s6 poderiam ser usados os manuais e cademos escolares

aprovados oficialmente ja vinha da I Republica, como ja vimos. Mas tanto a I Republica como

o Estado Novo, este ate 1937/38113, mantiveram urn certo pluralismoll4 de manuais

escolares, dos quais os professores, em Conselho Escolar, ate Abril de 1933, e

isoladamente, ate 1937115 puderam escolher urn, 0 que mais Ihes agradasse. Assim, Justino

Ferreira regista para 1935/36, 7 livros de leitura da I" classe, 10 para a 2", 9 para a 3' e 9 para

a 4', Alem disso, regista quatro compendios de educa~iio moral e cfvica, 3 de hist6ria, 4 de

Geometria, dois de aritmetica, quatro de ciencias naturais e 4 de gramatica portuguesa116, 0

mesmo autor regista para 1936/37, lllivros de leitura para a l' classe, 13 para a 2',10 para a

3" e 10 para a 4", Quanto aos outros manuais ja foram sendo substitufdos a partir deste ano

113

114

115

116

Ii de reaI<;ar que durante 0 Estado Novo tami>em foram elaboradas e publicadas leis que nao eram cumpridas
pelo menos imediatamente. Neste caso dos manuais escolares, embora 0 Dec.-Lei 27279, de 27/11/36
decretasse a "imediata caducidade de todos os livros do ensino primlirio". logo diferentes circulares vierarn
repor quase toda a situayoo anterior.

Parece-nos importante referir que, em 1935, a circular n2 342, de 7/10/35, incentiva mesmo 0 pluralismo
de uso dos manuais escolares: "Havendo varios a/unos nwna classe. especiaimente na 4'. deve tambem
haver varios livros de /eitura, emhora a cada a/uno mio seja exigido mais que um.Devem, pois. os
professores orientar a aquisiriio de /lvros de modo a que em cada classe sejam usados todos os /lvros
adoptados para ela".

Af'rrmarnos ate 1937, porque nao temos elementos sobre 0 perfodo que medeia entre este ano e 1942, ano
do lan<;arnento do livro 6nico da I' classe.

Ver Justino Ferreira (I936): Legisla~ao do Ensino Primlirio, A~ndice II, Editora Educa~ao Nacional,
Porto, pp.llD-116.
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lectivo, casos de Hist6ria, aprovados (tres) em 26/4/37117, ficando os de moral existentes

proibidosl 18.

Ate 1937,0 Estado e quase neutro em rela~ao a manuais escolares. 0 primeiro

Decreto data de 1930 e e comp1etamente recnico, sem qualquer referencia ideol6gica explicita.

Apenas refere que "a aprova(tio definitiva deve ser proposta para as obras julgadas em

condi(oes de a merecerem, tanto pelo seu plano como pela totalidade de contexto"119. A

segunda referencia ja e explfcita e expressadora dos valores do Estado Novo. E feita em

1937, nestes termos:

"Com a uniformiza~iio dos textos das disciplinas de cada classe em todo 0 pals, poe

se terma a uma sobrevivencia da anarquia pedagogica do demoliberalismo, que a cada autor,

algumas vezes desconhecido, em estranha pluralidade de conceitos fundamentais, a sua

verdade, contra os interesses da ac~iioformativa elementar e ate nos limites do indiscutlvel

para a unidade moral da na~tio"120.

Obviamente, 0 Decreto em nota punha em causa todos os criterios governamentais

utilizados anteriormente na aprova~ao de manuais escolares. Mas a pior referencia fazia-a aos

professores:

"(... )Torna-se impossive! a viciosa preferencia tantas vezes dada pelo professor aos

livros escolares em raziio de simpatias pessoais ou de zonas de influencia comercial dos

editores, com preteri~iioda relatividade do merito intrfnseco, alias jli secundarizada pela

propria aprova~tio oficial de mais de uma dezena de compendios para uma so disciplina"121.

Quanto ao seu conteiido, 0 livro iinico

"compreendera as materias de todas as disciplinas de cada classe, com rigorosa

observdncia dos programas e com ilustra~oes adequadas tanto afacilitar a compreensao do

texto como a despertar 0 born gosto das crian~as" 122.

Estavam pois, criadas as condi~Oes para 0 isolamento dos professores e para a

reprodu~ao, pe1a escola, das mundividencias oficiais. Demonstrava-se pois que as razoes da

introdu~ao do livro iinico nao eram de caracter pedag6gico, mas de caracter polftico

ideol6gico e adrninistrativo, para melhor se poder controlar as praticas docentes dos

professores. Estes lutararn, muitos nao cumprirarn e a repressao tomou forma legal:

117

118

119

120

121

122

Ver Justino Ferreira (1937): Legisla,ilo do Ensino Primario, Apendice III, pp. 94-97

Ordem de selVi,o de 27/11-36, in Ferreira (1937), op. cit., p. 95

Dec 18379, de 23/5/30. De resto, apenas diz que havera Iivros de 1eitura para lingua portuguesa e
compendios para as restantes disciplinas.

Dec 27882, de 21nm
Idem

Idem
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"E proibido usar nas escolas livros, comp€ndos, cadernos com dizeres impressos,

resumos, glosstirios, metodos especiais de escrita, de redaq;iio, etc., que niio tenham

aprovar;iio superior,,123.

A desprofissionaliza!<ao dos professores tinba assim urn instrumento fundamental: a

impossibilidade de ler perspectivas diferentes do pensamento pedag6gico oficial.

E esta imposi!<ao manteve-se ate 1974124, constituindo-se num dos principais

obstaculos arenova!<ao pedag6gica desencadeada durante a decada de 60. Por isso, 0 que fez

diferir os manuais escolares posteriores a 1960 dos anteriores foi essencialmente a ilustra!<ao e

as poucas referencias ao processo de industrializa!<ao125•

No entanto, a contestayao aos manuais escolares nao foi s6 dos professores.

Ide610gos pedag6gicos do regime os contestaram publicamente no terreno pedag6gico. Entre

eles, Augusto Cesar Pires de Lima foi particularmente caustico:

"A verdade e que nao pode 0 Estado impor um metodo unico aos professores,

porque isso seria extinguir neles 0 espfrito inventivo. 0 /{vro unico, para mim, representa um

retrocesso".126.

E depois de analisar diversas passagens, em sua opiniao ridfculas, comenta:

"A uniformidade vern por urn dique a energias que tinham 0 direito de se manifestar,

estabelecendo, atem disso, uma monotonia desagradtivel. 0 espfrito criador lui-de ressentir-se

da imposir;iio.

(. ..)
Quero ver ate urna contradir;iio entre a apologia das aldeias mais tfpicas de Portugal e

a defesa de urn livro unico distribufdo desde 0 norte ate ao sui, de leste a oeste, sem respeito

pelas caracterfsticas locais"127.

E nurn artigo nao identificado, feito por urn inspector-orientador, exprimia-se 0 sentir

de todos os inspectores orientadores, em 1960:

"(...)transformam-no em peia de experimentar;iio, a que pretndem amarrar 0

indivfduo, qual ancora lanr;ada ao fundo a impedir a aventura de nova viagem

maravilhosa"128.

Debrucemo-nos agora sobre os materiais adicionais s6 para documentar como eles

sao a expressao da realizayao do professor-ap6stolo-e-sacerdote, que deveria gastar 0 seu

ordenado a construir os materiais de trabalho que nao existiam na escola pois "uma parcela de

123

124

125

126

127

128

Circular de 23/2/52

Ver D.L. 43618 de 22/4/61 e Portaria nO 18518 de 7/6/61

Ver Fatima Bivar, 1976.

Augusto Cesar Pires de Lima (1941): 0 Papel do Professor de Instru<;ao Primaria (Conferencia realizada a
convite da Federa~1iodos Amigos da Escola Primliria, em 2 de Maio de 1941), Tipografia Sequeira, Ld',
Porto, 1942,p. 37

Idem, pp.38-39.

Escola Portuguesa, n' 1233,p. 22
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boa vontade podera suprir quase sempre a deficiencia de material das escolas"129 ja que "0

cumprimento dos programas depende da dedic~r;tio e competencia das professores"130.

Dada a pobreza das escolas, tinham de ser de facto os professores a construir os

materiais didacticos. Habituavarn-se a isso na Escola do Magisterio Primario, onde os pianos

de lil<ao eram profusamente acompanhados de materiais adicionais de aprendizagem,

elaborados e/ou pagos pelo professor-estagiario. Talvez a formal<ao em Trabalhos Manuais e

Desenho fosse a parte mais positiva dos cursos do Magisteno Primario.

Interessa agora referir 0 terceiro elemento constitutivo do material escolar: as

exposi~Oes escolares. Elas destinavam-se a demonstrar a comunidade 0 trabalho dos

alunos e a oriental<ao do professor. Por isso, eram igualmente motival<ao para 0 professor

dedicado. E qual era 0 aluno que nao gostava que 0 seu trabalho fosse seleccionado para a

exposil<ao? 0 problema e que as exposil<Oes e festas escolares, quando abertas a comunidade,

nao eram organizadas segundo 0 arbftrio do professor e dos alunos e ainda dos pais, mas

segundo 0 arbftrio do Director de Distrito Escolar, ap6s proposta do Director da Escola.

Por isso, tambem nesta materia, 0 espfrito pedag6gico das instrul<Oes de Braga

Paixao131 , em 1934, foi corrompido, pois do interesse pedag6gico das exposi~oes do

trabalho do aluno, ter-se-a passado para 0 seu controle ideol6gico, a avaliar pela proibi~ao da

entrada na escola a quaisquer estranhos que nao fossem 0 Paroco ou os Delegados da

Mocidade Portuguesa, para Ill, claro, do Delegado Escolar, Inspectores e Director Escolar132.

Assim, verificamos que, mesmo quanto a execu~ao do material didactico, ele

teria de se sujeitar as recomenda~Oes oficiais, com valor de instrul<oes, pelo que conclufmos

pela participal<ao do professor como 0 exercfcio da fun~ao administrativa da execu~ao

criterial.

2.2.8. A AUSENCIA DA RELAc;A.O ESCOLA·COMUNIDADE

Uma vez que 0 professor nao podia a!terar os programas, nao podia inserir no

trabalho pedag6gico tematicas especfficas da regiao da escola, e nao podia, por si s6, expor a

comunidade os trabalhos escolares, os carninhos da relal<ao possfvel entre a escola e a

comunidade estavam truncados do ponto de vista relacional e limitar-se-iam a observa~ao das

caracterfsticas das crianl<as no sentido da diferencial<ao pedag6gica e a rela~ao com os

encarregados de educa~ao daquelas.

129

130

131

132

Dec 16077 dxe 26/10/27- Progrnma de Ffsico·Qufrnica

Portaria 5060 de 21/10/27

Referimo-nos acircular n' 88 da DGEP, de 29/6/34

Ver Fernandes (1965, op. cit., p. 307)
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No entanto, a fun~ao rnobilizadora educacional cornunitliria devia ser obra

do professor-ap6stolo que "tern na Casa do Povo a sua 2' tribufUl, 0 2Q baluarte de que pode e

deve servir-se para espalhor a luz da civilizar;ao, 0 amor da Ptitria, 0 eulto do bem, as ideias

progressivas"133.

Eque "a Casa do Povo, a Eseola e a Igreja eonstituem os tres pi/ares em que assenta

todo 0 progresso social dos meios rurais"134. Na Casa do Povo, "0 professor fala aos

Chefes de Fam£lia, eom 0 objeetivo de os interessar pela instrur;ao, de os aproximar da

eseola"135. "Na eseola, servindo-se das erianr;as, 0 professor lembrou. Na easa do Povo,

"direetamente, 0 professor convenceu"136.

A Casa do Povo era pois a 2' escola, 0 local de convlvio e de dinamiza~ao cultural

entre professores e cidadaos da terra.

Porern, 0 relativo insucesso do papel dos professores na dinamiza~ao das Caixas

Escolares137, institui~oes mutualistas atraves das quais se processou a assistencia escolar ate

1974, (com reapelos nos nossos dias) auxiliadas com subsfdios? do Estado, demonstra que

nem a escola estava assim tao pr6xima da comunidade nem 0 professor do ensino primano

estaria assim tao pr6ximo das Casas do Povo. E, no entanto, 0 modo como os professores

desempenhavam os servi~os relativos as Caixas Escolares deveriam ser considerados na

avalia~ao de cada docente138.E que, se, por urn 1000, tanto urna ac~ao como outra, tinham de

ser feitas para hi do tempo lectivo dedicado a escola, por outro, 0 Estado Novo tinha-se

encarregOOo de anular toda a iniciativa dos professores, no dominio da assistencia escolar,

logo em 1934: "os professores nao poderao promover quaisquer subscrir;oes sem a

autorizar;iio dos seus chefes imediatos"139..

Alberto Eugenio Vaz Pires (1949): 0 professor Primario e As Casas do Povo, in Escola Portuguesa, n'
782, Outubro de 1949, pp. 1-2.

Idem

Idem

Idem

As Caixas Escolares foram criadas ja em 1923 pelo Dec. 9223, de 6/11, para serem "administradas pelo
Director da Escola, ou pelos professores nas escolas de um so lugar, tendo adjuntos tres alunos eleitos
pelos seus condisclpulos". Mas logo em 1925, pela Lei 1751 de 23/2, se diz que "aos professores que se
distingam na organizariio das mutualidades escolares. ser-lhes-Ii atendido esse merito na promorao e
colocat;iio".

138 DL. 38969, de 27/10/52, art' 55'.

139 Circular n' 113/DGEP, de 17/5/34
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2.2.9. A ORGANIZA(;AO DA AVALIA(;AO DOS ALUNOS: A

CONTRADI(;AO ENTRE A IMAGEM COMUNITARIA RURAL DO

PROFESSOR E 0 ESTATUTO DE ENTEADO DO SISTEMA

ADMINISTRATIVO DA EDUCA(;AO PRIMARIA

Aos olhos das popula\;oes, 0 professor era a representa\;iio da autoridade

educacional, ou, como diz Dinis, "a face visfvel do sistema educativo"140, pois a ele

competia deterrninar quem passava de classe e quem ia a exame. E esta autoridade exercia-se

tambem em rela\;iio aos alunos dos postos escolares, que faziam exame na escola mais

pr6xima. Em contradi\;iio com isto, era a regente que deterrninava quais os alunos que

deveriam fazer exame de 3' classe. Professores eRegentes eram depois submetidos ao teste

da sua capacidade cientffico-pedag6gica, atraves das provas prestadas pelos seus alunos

perante urn jUri nomeado pelo Director de Distrito Escolar (composto por urn presidente e dois

vogais, escolhidos de entre professores que, obviamente, niio podiam exarninar os seus

alunos), e perante provas escritas, pniticas e orais, sendo as escritas elaboradas pelos

Directores de Distrito Escolarl41, para a 3' classe, e pela DOEP para a 40142. A partir de

1964, passaram a ser os Directores de Distrito Escolar a elaborar as provas escritas para a 4'

classel43•

Como pode deduzir-se do exposto, toda a avalia\;iio dos alunos remete para duas

caracteristicas que 0 Estado Novo sempre evidenciou e defendeu: a hierarquia e a

meritocracia. Pela primeira, estruturavam-se as competencias s6cio-escolares em fun\;iio

quer da forma\;iio academica e profissional, quer do lugar ocupado na estrutura do sistema.

Pela segunda, e atraves das diferentes classifica\;oes finais dos alunos, na 4' classe,

evidenciava-se que os "bons" eram melhores que os "suficientes" e estes melhores que os

"maus" 144. Estes, por isso mesmo, reprovavam. Para os aprovados com "born", 0 sistema

reservava a classifica\;iio de Distintos. E para os aprovados com "suficiente", 0 sistema

reservava a classifica\;iio de "aprovados" 145. Este caracter de selec\;iio das elites que os

exames apresentavam pela promo\;iio dos distintos foi posto em causaja em 1954146 e pela

140

141

142

143

144_

145

146

Luis Leandro Dinis (1989): Imagem do Professor, im Rev. "0 Professor",n's 125 e 126.

Dec 27735, de 27/5/37

Dec. 18413 de 2/6130

Circ. 596, de 2/6/64

Dec 18413, de 9/7/30, art" 34'

Idem

Com efeito, a circular n' 268, de 13 de Fevereiro de 1954, da DGEP, mandou os alunos serem
classificados apenas em "aprovados" on "reprovados".
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reforma subsequente a 1960, que legislou apenas a classifica~ao dos diplomas em "born", e

"suficiente"147.

Mas nao eram s6 os alunos que eram avaliados atraves dos exames. Os professores

tambem eram, pois era condi~ao imprescindivel para terem uma qualifica~ao de "suficiente" 0

terem tido, pelo menos, 75% de aprova~oes, entre os seus alunos. Ora isto significa que 0

objectivo fundamental de todo 0 esfor~o profissional dos professores tinha de ser a

prepara~ao dos seus alunos para 0 exame. E que desencadeava alguma emula~ao entre os

professores pela obten~ao dos melhores resultados. Salvado Sampaio, 1976, IT, pp. 86-87),

refere uma circuiar148 pela qual a DGEP tentou travar esta emui~ao:

"(...) reconhece-se que a atribuit;do de distint;oes nos exames do 4" classe constitui

seria perturbat;do para 0 ensino e provoca perniciosa emulat;do entree os docentes. Por estas

razoes, a partir do ano lectivo de 1953/54, as aprecial;oes finais dos exames do 4" classe (...)

pasam a exprimir-se apenas pelos resultados "aprovado" e reprovado""149.

Em consequencia desta preocupa~ao com os exames, toda a enfase na organiza~ao do

processo de ensino-aprendizagem se centrava no processo de ensino e no professor, 0 que

gerava 0 desenvolvimento da componente academica do currfculo150 ja de si, ate

1%0, demasiado academicizado, apesar de 0 regulamento dos exames preyer provas escritas,

praticas e orais. S6 que as praticas consistiam na c6pia natural de urn objecto de forma

simples, numa c6pia como prova de caligrafia e num exercicio de pesagem. Obviamente nao

havia espa~o para trabalhos rnanuais. Mas as meninas tinharn de apresentar urn trabalho de

lavores.

Vanos artigos de "Escola Portuguesa" denunciam os disfuncionamentos dos exames

no processo de ensino-aprendizagem, afmnando 0 emprestimo ao ensino, de urn caracter

psitacista e repetitivo. Citaremos alguns:

"Mas 0 pior inconveniente, as consequencias mais nefastas dos exames mal

orientadDs consistem no efeito directo e inevitavel que tem sobre a maneira como se ensina.

Os professores assistem aos exames e veem como os examinadDres interrogam, naquilo em

que mais insistem, com que respostas ficam satisjeitos, se falam ainteligencia, se apelam para

a memoria, de que meios se valem nas suas averiguat;oes, etc, etc. E depois, va de anotar

tuM e proceder de harmonia com estas exigencias, para que os alunos, de futuro, melhor

possam triurifar: amoldom-se por completo a esse criterio (Oo.)'

Podem ndo concordar intimamente, mas a convenrencia mando mais do que a

pedagogia e a didactica reunidas. Eis, neste caso, 0 efeito dos exames: torcer

147

148

149

150

Regulamento anexo ao D.L. 44378, de 30/5/62

Circular n' 268, de 13/2/54, da DGEP

Jose Salvado Sampaio (1976): 0 Ensino Primano, Vol. II, Instituto Gulbenkian de Ci~ncia,Lisboa

Pol Dupont (1985) analisa os efeitos de urn ensino centrado no professor ou no aluno e corrobora esta
afirrn~ao.AMm disso, elegitimo conduir do estudo de Dupont a despersonaliZll\;ao do aluna e da rel~o
pedag6gica (Ver Pol Dupont (1985): A dinfunica do Grupo -Torma, Coimbra Editora, Lda, pp. 65-69
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orientar;6es pedagogicas, defensaveis e convenientes, desorientando e confundindo os

professores que, se t€m vontade de reagir por discorddncia, t€m mais necessidade aint/a

de se amoldar por conveniencia,,15l.

o mesmo autor escreve noutro numero da revista que a necessidade de dar resposta

aos problemas dos exames nlio s6 priva os alunos de reflectirem sobre a sua realidade como

confere urn canlcter abstracto e desinteressante ao ensino152.

Por sua vez, Jorge Tristiio (1960), afirma que 0 exame "e necessario, pelo menos nas

actuais condir;6es (...) com umafalta angustiante de orientar;iio pedagogica" mas que eurn mal

"se nos mio 0 soubermos aproveitar para incutir nos professores (...) nor;6es de ensino

pratico e vivido, substituindo assim 0 ensino retorico e papagueante "para menino

brilhar""153. E depois 0 autor refere formas de interrogar 0 raciocinio da crian~a e nlio a

mem6ria para "evitar 0 psitacismo".

Os exames transformaram-se assim num dos principais instrumentos de controle e

desprofissionaliza~iio dos professores ao niio permitirem a estes uma reflexiio orientada e

crftica sobre a sua pratica pedag6gica. Como refere Postie (1979),

'V€-se 0 interesse que aformar;iio pode tirar de urna auto-avaliar;tio dos professores

que, confrontada com a avaliar;iio feita por observadores, contribui para 0 conhceimento do

indivfduo, fornece bases de discusstio e orienta a acr;tio com vista a urn auto

apeifeir;oamento"154.

Em vez de favorecerem urn desenvolvimento profissional pelo prazer da descoberta,

provocaram urn anquilosamento pelo medo, gra~as ao sentimento da sobreposi~iio da fun~iio

organizacional do controle do cumprimento sobre a fun~iio da orien~iio. Isolado e dominado

pela unica cultura organizacioanl que the tinham fomecido na form~iio inicial - a racional

legal, 0 professor niio conseguiu encontrar outro caminho seniio 0 seguidismo dos modelos

oficiais e uma partjcipa~iio mitigada no processo de ensino.

A analise da participa~iio do professor no que refere a avalia~iio dos alunos, e

contradit6ria, como referimos em titulo. Por urn lado, ao professor e dada a partjcipa~iio

vinculante no processo da avalia~iio para as passagens de c1asse. Por outro, e

lhe retirada ate a possibilidade de presen~a junto dos alunos nas provas de exame, nas quais,

como vimos, niio intervem, podendo apenas assistir as provas orais,junto dos alunos155.

Com efeito, niio encontramos qualquer refereneia normativa ao processo da avalia~iio

nas passagens de classe, a niio ser que ela se realizaria na primeira quinzena de Junho. Isto

significa que eram os professores os responsaveis por essa avalia~iio. No entanto, competia

151

152

153

154

155

Alberto Vaz Pires, in Eseola Portuguesa, n' 817, Julho de 1950, pp. 563-4. Sublinhado nosso

Ver Escola Portuguesa, n' 902, Abril de 1952

Jorge Tristao 0 Exame- Breves Considera9Des, in Escola Portuguesa, n' 1234, Abril, 1960,p. 19

Marcel Postie (1979): Observ39n<J e FOnD39ao de Professores, Livraria A1medina, Coimbra, p. 312

Ver Dec 18413, de 2/6/30
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ao Director da Escola assistir as provas e rubricar os documentos e correspondencia

respeitantes ao proceso de documenta~ao junto da Delega~ao Escolar. A lei estabelecia

igualmente que em escolas de urn unico professor, 0 professor da escola mais pr6xima

colaborasse no processo de avali~ao.

Quanto a avalia~ao dos alunos, atraves dos exames, nao havia participa"ao
dos professores, como ja vimos. No entanto, e importante sublinhar que tambem nesta

tematica, a passagem do Estado ideol6gico (1928-310) para 0 Estado
repressivo, fez mudar 0 processo de avaIia"ao, perdendo este 0 seu leve tom
republicano em 1930.

Eque a orienta~ao republicana de considerar os metodos de ensino do professor e os

trabalhos dos alunos na avalia~iio dos exames foi abolida neste ano. Em 1927, previa-se que

"Os traballws de cada aluno devem ser conservados(...) e serikJ presentes ao jUri que

o venha a examinar" e "os professores que 0 desejem poderiio apresentar na respectiva

inspec~iio escolar, para serem oportunamente tornados em conta pelo juri que haverti de

examinar os seus alunos, relatorios justijicativos do seu ensino (.. .)"156.

Por isso, "os interrogatorios seriio conduzidos tendo em vista a diferente orienta~iio

das diversas disciplinas. ( .. .) Siio interditos quaisquer interrogatorios dirigidos

exclusivamente a memOria dos examinandos"157.

A "REpublicana" considera~ao pela avalia~ao continua, possibilitadora da reflexao

sobre a organiza~ao do processo de ensino perdeu-se com 0 ja citado Decreto de 1930 que faz

depender 0 interrogat6rio das instru~oes oficiais, devendo ser consideradas algumas

competencias interpessoais do professor, no interrogat6rio oral:

"]"-Ter-se-ti em conta a orienta~ikJ propria de cada disciplina tal como a definem os

respectivos programas e instru~6es;

2"-Devem ser consideradas as circunstancias do meio em que foi ensinado 0

examinando;

3"-Os interrogatorios 000 devem ocupar-se de minUcias inUteis;

4"-0 examinador deve mudar de assunto toda a vez que tiver verificado que 0 aluno 0

desconhece;

S"-Evitar-se-ti que a aten~iio do examinando seja abruptamente chamada para

assuntos que entre si nikJ tenham rela~ikJ;

6"-Os interrogat6rios devem ser feitos com lentidiio suficiente para que os

examinandos tenham tempo de rejlectir antes de responder;

7"-0 examinador deve conduzir-se com lealdade e carinho, sendo-lhe expressamente

proibido fazer comenttirios jocosos, ironicos ou acrimoniosos as respostas dos examinandos

156 Dec 14417 de 12/10/27. art's 3' e 4'

157 Dec 14889. de 16/1/28, art' 22'. ponto 5
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e, bem assim, manifestar estranheza par qua/quer erro, par mais grave que e/e

paref:a;(...)"158.

Para concluirmos, diremos que houve participa~ao dos professores na

organiza~ao do processo de ensino, entre 1930 e 1960, mas afirmaremos que
essa participa~ao foi uma participa~ao cooptativa, a nivel organizacional

tecnico, e atraves de uma execu~ao criterial, predominante nas competencias

organizacionais dos professores, como pode ver-se no quadro que segue.
(QUADRO N2 22)

158 Dec 18413, de 1930, art" 27'



Quadro n"22 - Sintese das forrnas da participa~iiodos professores na
organiza~odo processo de ensino entre 1931 e 1960

• 218 -

Componcnlcs

I
Fonlla politica

I
:\1\ eI

I
FlIn~{)cs

na Organiza';<Jo da participa~<Jo organizacional Administrati\ as
do processo de Ensino

Definiyao de objectivos Cooptativa Tecnico Execuyiio criterial

Seleq:ao e organizayao
Cooptativa Execuyao criterialde contelidos Tecnico

Selecyao e organizayao Direcyao
de estrategias de apren- Execuyao criterial
dizagem Cooptativa " e controle

Organizayao dos grupos
de alunos Cooptativa Tecnico Execuyao normativa

Organizayao do tempo
" " "escolar

Organizayao do espayo
" " Execuyao criterialescolar

Selecyao e organizayao
dos materiais de ensino
-Manuais escolares Nao-participayao Nao-organizayao Execuyao normativa
-------------------------------- ----------------------- ----------------.------- ------------------------
-Materiais adicionais Cooptativa Tecnico Execuyao criterial

e controle

Relayao
" " Execuyao normativaescola-comunidade

Organizayao da avaliayao
ao longo do ana e Cooptativa Tecnico Todas
passagens de classe
••..............••••••••••...... . __ .................... .............. -......... . .......................
Nos exames Nao-participayao Nao-organizayao Nenhuma
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RENOVACAO
ESTRATEGIAS

Os disfuncionamentos organizacionais que temos vindo a apontar foram

publicamente denunciados, a partir de 1950, por Veiga de Macedo. Referindo-se il.

necessidade de introduzir mudan\(as nos processos pedag6gicos, disse 0 Subsecretano de

Estado:

"As conquistas da pedagogia moderna nao podem ser menosprezadas, mormente no

terreno dos metodos e das tecnicas educativas"159.

Para Macedo, 0 mal estava na rotina em que se tinha caido:

"Qual e 0 pedagogo esclarecido que nao esta disposto a combater essa grande chaga

da educar;ao chamada rotina que, atem de destruir 0 esp(rito de iniciativa do professor e de

impossibilitar 0 seu aperfeir;oamento cultural e profissional, atenta gravemente contra os

interesses e direitos das crianr;as1"160.

E a solu\(iio estava mais uma vez na constitui\(iio de urn gropo de "iluminados" que

pudessem distribuir pelos professores a luz da pedagogia:

"como nunca, 0 pals necessita, hoje em dia, de urn escol que se dedique ao estudo

das ciencias da educw;ao para que a rotina e a incompetencia nao ocupem 0 lugar que tem de

pertencer a urn vigoroso esp(rito de renovar;ao e a urn perfeito conhecimento dos aauntos
pedagogicos,,161.

Este movimento de renova~o, lan\(ado na desenvolvimentista decada de 50,

viria a dar alguns frutos a partir do inicio dos anos sessenta e e patente, principalmente,

na reorganizaciio dos currfculos do Magisterio Primano: na dinarnizll£iio da f011llll£iio continua

de professores e introdu"iio de novos metodos e tecnicas de ensino: no apelo il. Participll£iio e

nalguma participll£iio na conce.~wiio de.sta fOnna"iio continua: na alte.rll£iio do curriculo do

e.nsino primano. re.tomando-se. 0 modelo de 1928: na "Iiberaliza"iio" do tempo escolar: e. em

algumas tenue.s mUdan<;as na avalill£iio dos alunos.

No conjunto, estas medidas mio foram suficientes para passar de uma

participa~ao cooptativa, atraves da execuc;ao criterial, para uma participac;ao

vinculante, atraves da organizac;ao de nivel intermMio.Primeiro, poraue nada

mais, ao nivel da relll£iio e.ntre. os princfpios e. as e.strattlgias organizacionais se alterou. em

159

160

161

Veiga de Macedo (1950): Sessllo de homenagem aos professores do Ensino Primario, na Sociedade de
Geografia, citado por Escola Portuguesa, n' 916, Julho de 1952.

Idem, 1951

Idem, 1951
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relacao as decadas anteriores e segundo, porque. como jii referimos em cl\Pftulo anterior. os

professores niio particjpavaro na direq,iio da escola.

Para tanta renova9aO educacional preconizOOa, as estrategias organizacionais foram

incongruentes, ao myel da organiza9aO do processo de ensino.

Enunciaremos apenas as inova90es com a1guma coerencia organizacional.

A possibilidade de reuniao dos professores, nas escolas e interescolas, para

planificar os anos lectivo e escolar, e uma estrategia de enriquecimento profissional mas nao

foi retirada a proibi9ao de escolher os manuais escolares em grupo. No entanto, foi dada

aos professores a possibilidade de organizarem textos de apoio para a

disciplina de Hist6ria, na ausencia de manual escolarI62..

A possibilidade de os professores organizarem 0 tempo escolar e outra

mudan9a que nos parece fundamental. Tratou-se de urn regresso ao paradigma da I Republica.

No entanto, a DGEP enviou aos professores urn horano modelo mas deixou-Ihes liberdade

para elaborarem urn da sua preferencia que, depois de aprovado pelo Director da Escola,

entrarla em vigor ate confrrma9ao por uma autoridade escolarl63. Nos termos da redac9ao,

interpretamos a "confirma9iio" como ratifica9aO. No Anexo n" 14, apresentamos as

propostas de horanos da DGEP.

Consideremos agora a participal;ao na organizal;ao das estrategias de

ensino-aprendizagem. 0 Estado garantiu a liberdade metodologica segundo criterios

psico-pedagogico-didacticos, mas nao permitiu a nem a diversifica9aO curricular nem a

provisao curricular diferenciada Por outro 1000, continuou a limitar a liberdade metodologica

atraves da imposi9aO do livro unico em Lingua Portuguesa, Historia de Portugal164 e

Religiao e MoraJl65. Se considerarmos a continual;ao da obrigatoriedade dos

exames para os aIunos e se considerarmos ainda que esses exames eram elaborados por

uma autoridade administrativa nomeada pelo Govemo, concluiremos que eles eram uma

ameal;a potencial e, pelos vistos, real, a Iiberdade metodol6gica do professor.

Apesar de urn pluralismo cientffico-pedagogico mitigado de manuais escolares nas restantes

disciplinas l66..

A organizal;ao dos exames revelou-se ainda uma poderosa estrategia de

anulal;ao da componente de expressao e desenvolvimento psicomotor do

curriculo pela desvaloriza9ao das disciplinas de Trabalhos Manuais, Educa9aO Musical,

Educa9aO Cfvica e Educa9aO Ffsica. Com efeito, so eram objecto de provas escritas as

162
163
164
165

166

Ver Escola Portuguesa Separata, nQ 288, in Fernandes (1970, p. 197

Circular nQ 589 (aditamento), 18/12/63

Ver Dec 43618 de 22/4/61 e Portaria 18518 de 7/6/61

Os diplomas citados na nota anterior s6 estendem 0 livro unieo as duas primeiras disciplinas. No entanto,
a unicidade do manual em Religillo e Moral resuIta do facto de s6 a autoridade eclesiastica ler comperencia
para a sua elabora~ao para alem de que 0 Estado nao autorizou nonca a ministra~ao do ensino a qualquer
outra confissao religiosa senllo a crista cat6lica apost6lica romana.

Ver Fernandes (1970, pp. 206 a 209)
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disciplinas de LIngua Portuguesa (Ditado e Redacfi:iio) e as de Aritmetica e Geometria. 56

eram objecto de provas pnlticas as disciplinas de Desenho e de Trabalhos Manuais. E as

disciplinas de Hist6ria Patria e Ciencias Geogrlffico-Naturais s6 tinham lugar nas provas orais

onde LIngua Portuguesa, Aritmatica e Geometria tambem tinham lugar. Quanto as outras, s6

se 0 jUri quisesse interrogar 0 aluno "sob aforma de conversai;iio".167

Mas. 0 caso das provas de Desenho e Trabalhos Manuais eram objecto de

desvalorizlI£iio especial poiS niio contavam para a reproya~iio do aluno. embora conlassem

para a sua revalorizlI£iio.

Em contrapartida, s6 por si, qualquer das disciplinas de Lingua Portuguesa e

Aritmetica e Geometria podiam deterrninar a exclusiio do aluno da prova oral desde que em

qualquer delas obtivesse classificafi:iio inferior a 45 pontos numa escala de 0 a 200. Mas, na

classificafi:iio fmal, a disciplina de Aritmetica e Geometria pesava mais do que a de Portugues

pois uma nota de 4,5 valores (numa escala de 0 a 20) tinha 0 mesmo peso que a mesma nota

nas disciplinas de LIngua Portuguesa e Hist6ria Patria, e 0 mesmo peso que uma classificRfi:iio

media inferior a 9,5 valores em LIngua Portuguesa, Hist6ria Patria e Aritmetica e Geometria.

Em qualquer das tres situafi:oes os alunos reprovavaml68 • Assim, nao s6 se geravam

hierarquias de disciplinas como hierarquias de aprendizagem como

hierarquias de ensino. Disciplinas tao importantes para a compreensiio da

realidade como Ciencias Geografico-Naturais ou para 0 desenvolvimento

pessoal como Desenho, Trabalhos Manuais, Educa~ao Fisica e Educa~ao

Musical nao tinham qualquer peso na avalia~iio.

Neste sentido. os exaroes foram. juntamente com a unicidade doS roanuais escolares

de LfnLrua PortuLruesa. Hist6ria Patria e ReliiPiio e Mojra!. estrateLrias anuladoras da

participaciio dos professores e da aprendiza(Wm relevante e Silffiificatiya dos alunos. Em

consequencia. 0 ensino continuou a ser abStracto. Wilacjsla e pouco diyerLrente. E isto apesar

de. nilS provas escritas (e presume-se. lambem cas omis) se referir a yaloriza~iio do

raciocfnio. da compreenSiio. oriLrinalidade (30 pontos e dos aspectos Ifn&ufsticoS (com trinla

pontos. riQ,ueza e prO,priMade do yocabyI3rio. correcciio sintactical.

No que respeita a participafi:iio dos professores na organiza~o do processo de

avaIia~o, niio houve aiterafi:Oes, a niio ser na natureza das provas de exame. 0 processo

167

168
Despacho Ministerial de 9/9/69, aprovando as normas de avalia~ao em exames

Os criterios de selectividade dos alunos, nos exames, baixaram eutre 1964 e 1969. Eutre 1930 e 1964,
reprovava-se com cinco erros de ortografia na prova de ditado e com mais de cinco erros de sintaxe na
prova de redac~ao ou com mais de dois problemas errados na prova de aritmetica. Entre 1964 e 1969
passou a reprovar-se com mais de oito erros na prova de ditado e com mais de urn erro ortogrMico, pm
cada dez palavras na prova de redac~aoe com mais de quatro exercicios errados na prova de aritmetica. A
partir de 1969, os criterios de c1assific~aomudaram, agravando a selectividade das provas. Assim, a prova
de ditado passou a constituir urn todo com a de redac~ao e, na de ditado descontar-se-iam 10 pontos por
cada erro ortogrMico 0 que implicava que quem desse oito erros tivesse zero. Por sua vez, na da reda~ao,

em 120 pontos de cota~o total, 30 eram para a ortografia. E na de aritmetica, em sei, questoes e Ires
exercfcios atribuia-se a co~ao de 40 pontos carla urn dos exercfcios mais dificeis. Deixava-se a cargo do
jUri a valo~ao do raciocinio do aluno.
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continuou a subdividir-se em avalia"ao para passagem de c1asse e avalia"ao para

certifical;lio da escolaridade (atraves de exames) e para controlo do professor.

Na primeira, a competencia continuou a pertencer por inteiro a Escola, mantendo-se 0

processo tradicional, apesar da introdu"ao dos conceitos de prliticas de avalaia"ao

continua e formativa169 atraves da obrigatoriedade da organizat;iio pelo professor, do

proceso individual de aprendizagem do aluno, a ser considerado obrigatoriamente

para as passagens de classe mas niio nos exames.

Quanto a organiza"ao dos exames, a participa~iio dos professores continuou a

ser nula, pois apenas puderam assistir as provas orais dos seus alunos.

Em conclusao, e, apesar da renova"ao educacional, nao houve

renova"ao educativa pelo que a participa"ao dos professores continuou a ser

uma oartjcioacao cooptatjya atrayes da execuc30 criteria!, na organiza"ao do

processo de ensino.

169 Nos mimeros que consultamos de Escola Porluguesa nno encontramos quaIquer referenda te6rica aos
conceitos de avaIiaCno continua e formativa. No entanto, a sua pratica foi "decretada", e, ao que parece,
sem modelo te6rico.
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CAPITULO VII

A PARTICIPAf;AO DOS PROFESSORES NA ORGANIZAf;AO DO

PROCESSO DE ENSINO NO SEGUNDO PERIODO (1974-1986)

1. A PARTICIPAf;AO DOS PROFESSORES NAS ESTRUTURAS DE

ADMINISTRAf;AO SUPRAESCOLAR

1.1.- A PARTICIPAf;AO DOS PROFESSORES NAS ESTRUTURAS

DE ADMINISTRAc;AO SUPRAESCOLAR, ENTRE 1974 e 1977.

Entre 1974 e 1977 os professores participam indirectamente na adrninistra~ao distrital

e concelhia da educa~ao e directamente na administra~o ao mvellocal, da escola.

Analisaremos neste ponto a particip~ao aos niveis concelhio e distrital.

Esta participa~ao processou-se, como ja vimos, ate finais de 1977, atraves da

representa~aodos professores na "sec~ao pedag6gica" da "Comissao Concelhia" (ao mvel do

Concelho), e atraves da representa~aodestes representantes no "Conselho Coordenador"

distrital, e a funcionar em cadaD~ao de Distrito Escolar.

Os professores elegiam directamente os seus representantes nas sec~oes pedag6gicas

e/ou 0 delegado pedag6gico1 e os eleitos para aquelas e para este cargo elegiam, entre si, ate 50

membros, para representantes seus e dos professores no Conselho Coordenador.

Este processo sofreu altera~Oes com 0 Desp. 40n5, de 8/11 (Ver Cap.V, Quadro

n213)

As competencias das Sec~Oes Pedag6gicas consistiam na "dinamiza~ao pedag6gica

dos docentes do respectivo concelho ou zona escolar" e "em materia disciplinar, (...)

comperencia consultiva"2. As sec~Oes pedag6gicas passaram a coordena~oes pedag6gicas e a

coordena~oes da ac~ao social escolar em 19753. As competencias da primeira estrutura sao

entiio redefinidas4 e as da segunda sao estabelecidas pela primeira vez5.

2

3

4

S6 havia sec~oes pedag6gicas nos Concelhos onde houvesse, pelo menos cinquenta professores e, nos
Concelhos onde houvesse entre entre 10 e 49 professores era eleito urn Delegado Pedag6gico. As sec~oes

pedag6gicas, por sua vez, eram constituidas por tanlos membros quantos os adjuntos administrativos do
Delegado Escolar. Vcr Desp.68n4, DR II, de 28/11.

Desp. 68n4, de 28/11
Ver Quadro N" 13, Cap.V

Eram as seguinles as competencias dos Coordenadores Pedag6gicos, a partir da reforma de 1975:
1-- Dinamizar 0 trabalho de gropo e fomentar 0 espfrilo de equipa entre os demais professores;
2--Reunir-se periodicarnente com os restanleS professores para estudo dos problemas pedag6gico-did3.cticos

e psicopedag6gicos, sem prejuiw das actividades lectivas;
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3-- Colaborar com os outros professores na planifica~llo dos trabalhos escolares;
4--Colaborar nas actividades destinadas 11 aValia~llo de conhecirnentos dos a1unos, designadamente em

provas de passagem ao longo do ano ou de conclusllo de escolaridade prirnfuia;
5-Apoiar as iniciativas que tenham em vista uma estreita rela~ escola-comunidade;
6--Colaborar na organi~llo, apetrechamento e funcionamento de urn centro que apoie pedagogicamente os

estabelecirnentos de ensino da zona escolar;
7--Fomentar 0 estudo da realidade escolar, visando urna adequada resposta as suas necessidades;
8--Apoiar ac~oes de valori~llo reciproca com os professores em coopera~llo com os servi~os escolares

pedag6gicos, inspectores-orientadotres e escolas do Magisterio Primiirio;
9-- Contribuir para 0 aperfei~oamento do ensino;
IO-Colaborar na reaIiza~o da politica nacional de ensino primario para 0 que promovera contaetos com

entidades tarnbem responsaveis pelo seu curnprirnento;

11-Transmitir as entidades competentes os problemas escolares, tendo em vista 0 aperfei~oamento da ac~llo

educativa;

12-Formular parecer sobre a1te~iles 11 rede escolar" (ponto IT do Anexo ao Despacbo 40n5, de 8/11)

Slio as seguinles as competencias dos Coordenadores de ASE:
1) Trabalbar com os orgaos locais de ASE:
1.I.Em materia de prom~llo da escolaridade obrigat6ria, centraIizar e sistematizar toda a inform~o no

ambito da respectiva zona, no que toea a crian~as em idade escolar, nlio escolarizadas no eosino prim3rio
e a a1unos com dificuldades de acesso 11 escola por raziles de isolamento da sua residencia, distancia
desta 11 escola, superior a 3 KIn, dificuldades de saiide,~llo 11 escola ou outras causas;

1.1.1 apoiar e coordenar as solu~iles a dar localmente a cada caso dos referidos e encaminhar devidamente
aqueles que necessitem de tratarnento ou sol~lio especial;

1.2.Em materia de transportes, controlar e apoiar as solu~s propostas pelas escolas, processando a estas
os subsidios correspondentes;

1.2.1 colaborar no planeamento da rede de transportes escolares do Cicio Preparat6rio atraves da sua
integra~llo na Comissao de Transportes Escolares;

1.3.Em materia de alojamento, estudar com os 6rgllos locais das escolas solu~oes de preferencia do tipo
"col~llo familiar", esgoladas as possibilidades de transportes do a1uno 11 escola;

1.4.Em materia de rede escolar, colaborar no planearnento da rede escolar, atraves da sua integra~llo na
Dele~ Escolar;

1.5.Em materia de aIirnen~lio, incentivar, coordenar e apoiar segundo as caracteristicas e necessidades de
cada meio, 0 melhorarnento ou reconversllo das cantinas tradicionais e expansllo do "suplemento
alimentartl

~

1.5.1. apoiar as escolas no planearnento e coorden~llo dos problemas de abastecimento e eventual
interven~ e controlo directo no abastecirnento de certos produtos;

1.5.2. planear e distribuir pelas escolas as verbas atribuidas pelo lASE para manuten~llo das cantinas e
apoio ao "suplemento a1imentar";

1.6. Estudar as infraestruturas, capazes de dar resposta 80S problemas, encontradas de preferencia no proprio
meio numa perspectiva global;

1.7. Promover e participar em reunioes com os professores e com os 6rgllos locais de ASE da sua Zona,
bern como com outras entidades, que possam ou devam colaborar na solu,lio dos problemas existentes
neste dominio ou noutros aspectos que digarn respeito 11 sande, seguran,a e bem-estar dos a1unos;

1.8.lncentivar a continuidade das ac~oes propostas ou planeadas dentro da sua rona, apoiando os professores
na reconversllo das estruturas e metodos de actu~lio em materia de ac~llo social escolar em cola~llo

com outros organismos locais, com os coordenadores pedag6gicos e com as equipas de servi~ social;
1.9.Colaborar na organiza~llo e no controlo do prosseguimento dos estudos do ensino primario para 0

Cicio Preparat6rio;
1.10. Apoiar e participar com os professores no funcionamento do segura escolar, na preven~llo de

acidentes e na seguran~a escolar e efectuar as larefas administrativas relativas ao Fundo Nacional de
Segum Escolar;

1.11 Recolher e sistematizar os dados estatlsticos referentes 11 ASE da sua Zona;
1.12.Planear e distribuir pelas escolas as verbas enviadas pelo lASE e destinadas 11 aquisi~llo de material

escolar e outros auxilios econ6micos.
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Quanto as comperencias das coordena~Oes pedag6gicas. tratou-se entao de especificar

os domfnios e as actividades da ac~ao organizacional. Tais domfnios foram os seguintes:

-Constru!;iio de urn "cHma" social capaz de consolidar boas rela!;Oes

bumanas entre os profesores (trabalbo de grupo, espirito de equipa);

·Colabora!;iio e orienta!;iio na organiza!;iio do processo de ensino: "estudo

dos problemas psicopedag6gicos e pedag6gico-didacticos"; "planifica~ao das actividades

escolares"; "avalia~ao de conhecimentos dos alunos"; "estudo da realidade escolar";

"aperfei~oamento do ensino"; "apetrechamento de urn centro de recursos que apoie

pedagogicarnente os estabelecimentos de ensino".

-Dinamiza!;iio das rela!;Oes escola·comunidade;

-Execu!;iio da politica nacional do ensino primario e apresenta~ao de

problemas organizativos as entidades superiores.

Analisado 0 myel organizacional das comperencias dos Coordenadores pedag6gicos.

concluimos que elas se desenrolarn num nivel intermedio, na constru~ao de estrategias de

desenvolvimento do processo de ensino, pela realiza!;ao de todas as fun~oes organizacionais.

(Competencias 1 a 10), atraves da colabo~ao na "realiz~ao da politica nacional de ensino

primario", 0 que pressupoe participa!;iio cooptativa no respeito pelos principios gerais

nacionais mas divergente em rela~ao as realidades concretas da zona escolar. As comperencias

11 e 12 remetem para uma participa!;iio consultiva pela proposi~ao de solu~oes para os

problemas detectados.

Em sintese. na ac~ao organizacional dos coordenadores pedag6gicos prevalece 0 nivel

intermemo nas atribui~Oes pedag6gicas e 0 myel tecnico nas burocraticas. Em consequencia, a

participa~ao e vinculante nas primeiras e consultiva nas segundas.

Ja as competencias organizacionais dos Coordenadores de Ac~ao Social Escolar nos

parecem todas enquadradas no nlvel organizacional tecnico pois mesmo as atribui~oes

teoricamente compativeis com 0 nlvel organizacional intermedio sao condicionadas por

"transmitir aos agentes de ensino local a poUtica definida pelos servir;os centrais do lASE e

suas orientar;oes"; e por "levar ao conhecimento das equipas distritais do lASE 0 levantamento

e propostas de solur;tw da sua Zona".

2)Ser 0 elo de Iiga~ao permanente entre os orgaos locais de ASE da sua Zona e os
servi~os regionais ou distritais do lASE:

2.1.Transmitir aos agentes de ensino local a politica definida pelos servi~os centrais do lASE e suas
orienta<;iles:

2.2.Levar ao conhecimento das equipas dislritais do lASE 0 levantamento e propostas de solu~ao da sua
zona;

2.3.Participar com os demais coordenadores da ASE, nas reunitles distritais, de trabalho ou de form~ao;

2.4, dar tada a colabora~llo necessaria aos servi~os centrais, regionais e dislritais do lASE e 80S Nucleos de
ASE dos estabelecimentos de ensino Preparat6rio e secundJirio da respectiva zona" ( Ponto 3 do
anexo ao Desp, 40(75)
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Analisadas as competencias destes coordenOOores, verificamos que se repartem pelos

seguintes domfnios:

-avalia.,ao de situa~o pela recolha e sistematizayiio de informa~Oes;

-organiza~iio, planearnento, coordena~iio e controle dos insttumentos de ac~ao

econ6mica compensat6ria aos alunos do ensino primario (transportes escolares,

alojamentos, auxilios econ6rnicos directos, alirnenta~iio);

-estudo das instala~6es e da rede escolar, em colabora~iio com outras

entidades;

-Promover inforrna~ao e orienta~6es junto dos professores quer sobre 0

funcionarnento da ASE, quer sobre 0 seguro escolar;

-Mediar as comunica~6esentre os diferentes servi~os da zona e os servi~os do

lASE e entre os professores e estes mesmos servi~os.

Parece pois que a ac~ao dos Coordenadores da ASE, ao contrario da

dos Coordenadores Pedag6gicos, se exerce num contexto norrnativo especifico

que Ihes confere urna capacidade organizacional Iirnitada a urn nivel tecnico de

execu~ao das instru~6es do lASE, ainda que nesse nlvel tecnico tenham alguma

capacidade de planeamento, organiza~iio, ~iio e controle. Com efeito, das 20 comperencias

atribuldas a estes coordenadores, classificamos 6 como de planeamento, 4 como de

organiza~iio; 4 como de direc~iio, 4 como de execu~iio e 2 como de controle pelo que

conclulmos serem os coordenadores da ASE 6rgaos de execu~ao criterial,

participando na implernenta.,ao da politica de ASE definida a nivel central.

A participa~iio dos professores no Conselho Coordenador Distrital foi tambem

urna participa~ao indirecta atraves de representantes de representantes, As

atribui~oesdo Conselho coordenOOor6 inserem-se num quadro de sistematiza~iio distrital quer

da aplica~iio de normas e regulamentos, quer do fornecimento de informa~iio organizOOa aos

niveis superiores de decisiio, quer da soluciona~iio de problemas e conflitos entre professores.

Por urn 1000, e urn 6rgiio orientador da ac~iio pedag6gica, mas, por outro, e tarnbem 6rgiio de

controle da mesma ac~iio pedag6gica, comperencia que s6 exerce mediante informa~iio externa

e ainda, 6rgiio normativo das praticas adrninistrativas. A re1a~iio dos professores com este

6 Nos tennos do Desp. 40{75, as compe~ncias do Conselho Coram as seguintes:

1--"Contribuir para 0 aperfei~oamento da gestlio administrativa da D~ao Escolar e ComissOes de
Zona Escolar:
2--Exercer fun~iles de carticter pedag6gico e as demais que lhes venham a ser alribuidas pelo MEIC;
3--Estudar a melhor Conna de aplica~ao das nonnas legais e regulamentares e das directivas emanadas
pelos 6rgaos da adminis~ao central:
4--elaborar propostas a submeter a aprec~ao superior;
5--Apreciar criticas ou reclam~iles sollre a act~ao dos servi~os de administra~ao de ensino, englobados
na Mea do distrito escolar, de molde a solucionar problemas apresentados;
6--Dar parecer sobre altera~iles 11 rede escoJar;
7--Pronunciar-se em casos de natureza disciplinar, sempre que para isso seja consultado".
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6rgiio ja niio podia ser personalizada e, por isso, assumiu urn caracter burocratico, ou sob a

forma de orienta\;oes de execu\;iio ou sob a forma de colecta de inform~5es. Neste contexto, 0

Conselho Coordenador foi mais urn 6rgiio de staff do Director de Distrito

Escolar do que de apoio e orienta\;iio dos professores.

2. A PARTICIPM';AO DOS PROFESSORES AO NtVEL DAS ESTRUTURAS

ESCOLARES

Analisaremos nesta sec\;iio as formas da participa\;iio dos professores na organiza\;iio

do processo de ensino, considerando duas perspectivas organizacionais: a amilise da

participa!;iio decretada, considerando a racionalidade e a intencionalidade do sistema

administrativo e a considera!;iio das disfun!;oes organizacionais motivadas pelas

formas de controle sobre as estrategias de aprendizagem, sabre os conteudos curriculares e

sobre os resultados da avalia\;iio.

2.1. A PARTICIPAc,;AO DOS PROFESSORES NO CONSELHO ESCOLAR:

CONTRADlc,;AO ENTRE 0 ESTATUTO ORGANIZACIONAL

EXPLtCITO E 0 NtVEL ORGANIZACIONAL IMPLtCITO

A participa\;iio pedag6gica no Conselho Escolar mantem-se ainda, enquanto que a

participa\;iio nas estruturas distritais e concelhias foi anulada em finais de 1fJ77, como ja vimos.

A participa\;iio no Conselho Escolar abrange nove areas organizacionais,

analisadas as dezanove comperencias pedag6gicas do Conselho, assim distribufdas:

-Avalia\;iio dos alunos (6 comperencias);

-Gestiio do tempo escolar (3 comperencias);

-Rela\;iio escola-comunidade (2 Comperencias);

-Elabora\;iio do Plano Pedag6gico e do Regularnento da Escola (I comperencia);

-VigWincia dos recreios (I comperencia);

-Organiza\;iio dos grupos de alunos (1 competencia);

-Ac\;iio social escolar (I comperencia);

-Proposi\;iio do numero de professores necessanos (1 competencia);

-Gestiio dos casos de disciplina (1 competencia).

A decima nona competencia niio respeita a qualquer area organizacional mas sim a
delimita\;iio do nivel organizacional do Conselho Escolar ja que estabelece como

principio "decidir, dentro dos limites da lei e dos pianos de orientQf;iio
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superiormente dejinidos pelos servit;os competentes, sobre todas as questoes

que interessam a vida escolar".

Esta competencia obriga-nos a colocar a ac~ao do Conselho Escolar no nfvel

organizacional recnico ou operacional pois, competindo a direc~ao do ensino prirmirio a
Direc~ao Oeral do Ensino Basico, a natureza dos "limites da lei e dos pianos de orientat;tio

superiormente definidos", ten!. de entender-se nao no plano da orienta~ao mas no plano

normativo dos programas operacionais. Parece ser esta a conclusao a extrair a este respeito, do

disposto na lei orgfulica da Direc~aoGeral do Ensino Basico, como comperencia desta Direc~ao

Geral em rel~iio aos estabelecirnentos de educa~ao dela dependentes:

"Superintender na organizat;iio e funcionamento dos estabelecimentos de educat;do

(00.)' proceder asua orientat;do pedag6gica e asua fiscalizat;do, velando pela qualidade e

eficiencia do ensino e promovendo a renovat;do dos respectivos metodos e tecnicas (00') e a

act;do disciplinar que se mostrar subsequente"7.

Estabelece-se assim a contradi~ao entre a analise te6rica formulada no Capftulo V, a

partir das competencias do Conselho Escolar, isoladamente consideradas, e a analise a partir do

seu enquadramento em termos de nfveis organizacionais que remetem para os poderes de

direc~ao da DOEB. A justifica~ao para a considera~ao daquele Conselho como 6rgao de myel

recnico deriva da considera~ao da Direc~ao de Servi~os do Ensino Primario, situada na

~ao Oeral do Ensino Basico, como 6rgao de myel intermedio. Quer pela operacionali~ao

dos programas do ensino primario, quer pelo enquadramento obrigat6rio do Plano Pedag6gico

da Escola nos programas. E se considerarmos a realidade dos 646 objectivos especfficos

definidos no currfculo do Ensino Primario, dificilmente perceberemos a possibilidade de

"corredores de liberdade" para a ac~ao dos professores.

Nos termos de uma circular da DOEB regulamentando 0 Plano Pedag6gico, 0

Conselho Escolar nao teria capacidade para the forrnular objectivos ja que

"0 plano pedag6gico sera 0 registo escrito (planificat;dolprogramat;do) das iniciativas

concebidas pelo corpo docente da escola, formuladas a partir dos objectivos pedag6gicos e

educativos definidos nos programas e das actividades a desenvolver no decurso do ano

lectivo""8.

A circular nao eexplfcita quanto a que tipo de objectivos deve 0 Plano Pedag6gico

subordinar-se. Ora, como vimos, ha nos programas tres tipos de objectivos: gerais; de

desenvolvimento de capacidades, atitudes e Mbitos e especfficos. Nao nos elegftimo concluir

pela deriva~ao a partir de qualquer deles pelo que 0 fazemos a partir de todos.

Na concep~ao dos professores entrevistados, 0 Plano Pedagogico e urn Plano de

Actividades da Escola privilegiando a rela~ao da escola com a comunidade e 0 aprofundarnento

das aprendizagens curriculares formais. Assim, seria ele proprio urn instrumento de

7

8
Alinea a) do art" l'do D.L. 45n3, de 12/2 (Lei Organica da DGEB ate 1987)

Circular n' 3 de 28/6/84, do DGEB, regulamentando Despacho de 23 de Agosto de 1983.
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identifica~ao organizacional da escola e uma estrategia para as aClividades de complemento

curricular. De acordo com esta conce~ao, a sua elabora~ao caberia no nlvel intermedio.

No entanto, se 0 Plano nio pode ter objectivos pr6prios, consistindo

por isso, numa operacionalizat;io e contextualiza~io adequadas a comunidade

educativa dos objectivos do curriculo formal, teremos de concluir que a sua

elaborat;io se situa nio a nivel intermedio mas a nivel tecnico.

A analise do conteudo das comperencias do Conselho Escolar pode dar uma ajuda uti!

para a resolu~ao deste problema. Dela extraimos a conclusao de que s6 em duas comperencias

os professores teriam capacidade para formularem objectivos: "Elaborar 0 Plano pedagogico e

o Regulamento Interno da Escola e "estabelecer os criterios gerais e a metodologia a utilizar na

avaliarao dos alunos".

No que respeita 11 primeira competencia, ja analisamos 0 bloqueio constitufdo pelo

enquadramento do Plano Pedag6gico da Escola nos objectivos especfficos dos programas. No

que respeita 11 segunda comperencia, a defini~ao dos criterios de avalia~ao nao respeita a

objectivos construldos pelos professores mas tao sO pelo Ministerio da Educa~ao e, por isso,

s6 tern consequencias na avali~ao dos alunos e consiste numa operacionaliza~ao dos processos

de avalia~ao para os alunos. S6 avalia 0 produto da aprendizagem, negligenciando quer a

avalia~ao do processo de ensino, quer a validade dos pr6prios objectivos em rela~ao aos quais

se avalia.

2.2..AS CONTRADIc;OES ENTRE AS FINALIDADES DO CURRICULO DO

ENSINO PRIMARIO E 0 CONCEITO E ORGANIZAc;AO DO

CURRICULO COMO OBSTAcULOS A PARTICIPAc;AO DOS

PROFESSORES

De acordo com 0 programa de 1974nS, a ac~ao da escola deveria decorrer em tres

momentos fundamentais: 0 da adapta~ao da crian~a 11 escola, 0 restante periodo da primeira

classe e os tres anos lectivos seguinles, correspondentes as segunda, terceira e quarta classes.

o primeiro momenta deveria ser essencialmente ludico e de observa~ao da crian~a

pelo professor para a ajudar a desenvolver "capacidades sensoriais, de observarao, 0 esquema

corporal, a lateralizarao e a orientariio no esparo e no tempo, a aten~iio e a memOria, a destreza

manual e a coordenariio visual-motora, 0 ritmo e 0 autodominio'09.

Segundo 0 programa, eSle momenta leria uma dura~ao variavel, de acordo com as

necessidades dos alunos lO e deveria organizar-se em lorno de actividades 16dicas pois " a

9

10
Portugal, MEC/SEOP (1974): Programas para 0 ano de 1974n5, Editorial do MEC, Algueirllo, p. 3

Idem, p.20
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actividade ladica e a caracterfstica mais marcante das crianfas desta idade(...)"ll. Tais

actividades seriam organizadas livremente pelos professores a partir de "exemplos

significativos" fornecidos pelo programa12.

o segundo momento (0 resto da primeira classe) era constitufdo pela aquisiliiio de

"algumas nOfoes especificas" em Lingua Portuguesa, Matematica, Ciencias GeogrMico

Naturais, Educaliiio Visual, Trabalhos Manuais e Musica e poderia ocorrer "em simultiineo com

as actividades anteriormente propostas"13. Organizava-se em torno de disciplinas "000 porque

se tenha em vista, esclarece-se, trat/i-las como compartimentos estanques, mas por um Juibito

adquirido de arrumafiio"14. No entanto, 0 professor procurara que 0 aluno niio as reconhelia:

"despertado um interesse, dever-se-a partir para todas as materias numa intertigafiio

permanente,feita em volta da crianfa e 000 em subordinafiio ao tema"15 .. No entanto, esta

perspectiva interdisciplinar era desmentida pela formulaliiio de objectivos especfficos para carla

disciplina.

Analisamos 0 conjunto dos objectivos estabelecidos para todas as disciplinas para

verificar se 0 prograsma continha de facto uma organizaliiio centrada na crianlia, atraves de

objectivos comportamentais expressivos ou, se, pel0 contrario, predominava 0

estabelecimento de urn algoritrno processador dos contelidos. 16 0 resultado foi a obtenliiio de

20 objectivos centrados em actividades para desenvolvimento global da crianlia e 18 na

aquisiliiio de nOlioes ou conteudos. Por outro lado, quer a disciplina de Desenho quer a de

Trabalhos Manuais niio tinham objectivos definidos. Em contrapartida, em Musica,

predorninavam os centrados em actividades (6) contra os centrados na aquisiliiio de nOliOes (4).

Donde, a diferenlia entre objectivos centrados no desenvolvimento expressivo e na aquisiliiio de

conhecimentos resulta da disciplina de Musica

o terceiro momento realizava-se atraves da aquisiliiio de conhecirnentos em torno

das disciplinas do curriculo nas 2', 3' e 4' classes: Lingua Portuguesa, Aritrnetica e Geometria,

Ciencias Geografico-Naturais, Educaliiio Visual, Trabalhos Manuais e Musica, para as tres

classes, e ainda Hist6ria para a 4'. Implementava-se assim 0 modelo de 1968, ainda que numa

perspectiva progressista, gra!;as a fun!;iio da disciplina de Hist6ria, sobretudo

atraves da rubrica 'Iactores de desenvolvimento historico: educafiio, ciencias e tecnologia;

meios de comunicafiio social (imprensa, radio e televisiio"17.

II

12

13

14

15

16

17

Idem. p. 3

De facto. em todo 0 programa, ea parte mais desenvolvida. (ver pags. 2 a 20)

Idem, p. 20

Idem

Idem

Esta distin,ao fundamenta-se nos contributos de Traldi (1984, op. cit, pp. 182-196) e de D'Hainaut (1980,
op. cit, pp. 189-195)

Idem, p. 84
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Apesar de 0 primeiro momenta do currfculo apontar para a realiza~ao da experiencia

consumat6ria (D' Antola, 1984) atraves da centrayao das actividades educativas no

desenvolvirnento da crian~a ou enfoque no educando (Traldi, 1984, p. 183), 0 conceito de

curriculo que prevalece e 0 de curriculo como elenco de disciplinas (Formosinho,

1987), com enfoque nos conteudos (Traldi, 1984). Com efeito, as disciplinas· das 2',

3' e 4' classes nern objectivos tern consignados. Mas tambern por isso, em termos de valores, e
urn currfculo com urn discurso neutro.

Neutro nao e ja 0 cUrrlculo de 1975 e que esteve em vigor ate 1979/80 porque

"0 conteUdo dos programas e dos processos pedag6gicos inerentes asua aplicar;ao e
afectado pelo regime polftico em que se delineiam. A instituir;ao escolar PUblica efunr;ao do

Estado e encontra-se ao servir;o do Povo. Deste modo, os programas que servem a urn regime

fascista ndo podem, e evidente, aplicar-se a urna sociedade democnitica"18.

Por isso, os programas de 1975 explicitam dois objectivos fundamentais:

-preparar 0 futuro cidadiio para viver em dernocracia e

-centrar 0 processo pedag6gico na crian~a.

Considerando os princfpios e objectivos da ac~ao pedag6gica (12) defmidos a paginas

II, os objectivos politicos sao rnais vastos que os pedag6gicos (7 contra cinco)19.

Quanto aos objectivos da aprendizagern, eles organizam 0 curriculo em tres

cornponentes: Socializadora: "ldentificar-se como elemento participante e responsavel no

grupo em que vive e identificar outros elementos do meio que 0 cerca"20, objectivo em que

"cabe (.. .) urn lugar de relevo as actividades propostas na rubrica Mei Fisico e Socia/"; de

instru~ao: "iniciar a aquisir;ao dos instrumentos Btisicos do conhecimento".e de

estimula~o:"utilizar de modo pessoal e criativo diversos meios de expressao".

18

19

20

Portugal, Secrelaria de Estado da Orienta~aoPedag6gica (1975): Programas do Ensino Prim3rio Elementar
(Capa Larnnja), D~lloGeral do Ensino Basieo, Lisboa, p. 7

Pelo seu interesse, transcrevemo-los:

Principios:

1-"Educar e aceitar e respeitar a pessoa, ajudando-a acriar a sua felicidade e a participar na felicidade dos
oulros. 2-"Educar e fonnar homens livres, isto e. homens capazes de se comprometerem conscientemente
com tarefas de emancipa~llo indivudual e colectiva. 3-"Educar e urn carninho para a extin~llo de privilegios
econ6mieos, politicos e culturais".

Objectivos da ac~iio pedag6gica:

a fonna~llo do homem como ser individual e social: a participa~o da crian~ana fonna~ode si propria; a
interven~llo da crian~a na descoberta,conhecimento e constru~llo do meio ffsieo e social; a descoberta da
importilncia da ac~o individual na constru~llo do grupo social; a vivencia em plenituide da pr6pria inffincia,
em cada urna das suas fases; 0 ajudar a crian~a a construir urn equilibrio afectivo que Ihe pennita enfrentar
e resover os problemas que se !he depararn; 0 despertar desejos de responder a curiosidades, interoga~oese
novos interesses, 0 que implica fomentar a criatividade e 0 espirito critico; a aquisi~llo de conhecirnentos
que pennitam a compreensllo progressiva do mundo e dos fen6menos, incluindo 0 fen6meno humano e
social; 0 desenvolvirnento harmonioso de lodos os factores que intervem na constru~lloda personalidade:
fisiol6gieos, sens6rio-molores, afectivos, estelieos e intelectuais".(Idem, p. II)

Idem, p. 17
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Sao cinco as principais inova~iies deste curriculo. A primeira e a sua divisao

em duas etapas de progressao na escolaridade num sistema de escola nao grOOuOOa21 .

Tais etapas de progressao, chamOOas rases, tinham em vista adaptar 0 processo de ensino ao

"proprio desenvolvimento psicologico da crianfa" cuja matural(ao diferenciada permite que

"algums alunos que no jim do 1" ano de escolaridade, niio teriam possibilidades de alcanfar as

metas exigidas, poderiio recuperar, durante 0 segundo ano de aprendizagem sem serem
forfadas a repetencia,,22 .

A segunda e a concepl(ao do curriculo como curriculo de actividades

educativas planeadas (Formosinho, 1987), e como de actividades e experiencias

centradas no educando (Traldi, 1984), na primeira fase, a partir do programa de Meio

Fisico e Social, terceira novidade pois "sera a partir das actividades nele sugeridas que

todas as outras rubricas procurariio conseguir os seus objectivos especfjicos,,23. Assim, esta

parece-nos uma estrategia congruente para centrar a aprendizagem nas experiencias e vivencias

das crianl(as, estrategia que e consequente com as "actividades iniciais" do primeiro ano da I'

fase, cujo espfrito veio sempre a ser aperfeil(oOOo desde 1968, para adapatal(ao da crianl(a a
escola e "amortecimento" dos "handicaps" s6cio-culturais, (sobretudo para as crianl(as que nao

foram preescolarizadas).

Aqua rta inoval(ao foi a da congruencia entre os processos da

operacionaliza~ao da aprendizagem centrada na crian~a e a defini~ao dos

conteudos do curriculo. Assim, a subordinal(ao dos conteudos curriculares a actividades

expressas a partir de operal(oes sensoriais, intelectuais, sociais, afectivas, psicomotoras e

esteticas era congruente com 0 objectivo da transformal(ao interna e "equilibrante" das crianl(as.

Por outro 1000, esta orgauizal(ao teve 0 mento de deslocar a enfase tradicional da aprendizagem

por conteudos isolados para a reflexao e crescimento pessoal em torno de temas

abrangentes: rela~iies de interdependencia entre as pessoas e 0 meio ambiente,

expressao oral, expressao escrita, experiencias de espa~o, experiencias de

tempo, jogos.

A quinta inova~o foi a exclusao de duas disciplinas consideradas essencias no

curriculo, no Estado Novo: Hist6ria e Religiao e Moral. A de Religiao e Moral ja tinha

sido excluida em 1974. Agora era excluida a de Hist6ria sem que os conteudos julgados

indispensaveis na consideral(ao dos factores da evolul(ao humana, fossem substituidos pelos de

qualquer outra disciplina.

21

22

23

Segundo Joao Formosinho (1986), "no rnodelo de escola nao graduada nao existern graus ou anos
escolares. A escolaridade esta dividida em ciclos escolares ou lases que durarn dois, tres ou quatro
anos. Nao M urn curriculo prescrito para cada lase ou cicio escolar, M apenas urn curriculo para cada lase
ou cicio. No firn de cada ano rno M reprov3l'0es".

Prograrnas de 1975, op. cit, p. 13

Idem, p. 25
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Por outro lado, a enfase posta no reror!;o da componente curricular de

expressiio e desenvolvimento, a cargo das disciplinas de LIngua Materna, Matematica,

Expressiio Plastica, Movimento, Musica e Drama, e de Educaliao Fisica, faziam do currlculo da

l' fase urn cUrriculo orientado para a estimula!;iio do desenvolvimento sensorial,

intelectual, arectivo, psicomotor e esUitico, e para a socializa!;iio da crian!;a

nos valores democraticos.

No entanto, 0 cUrriculo continha disfunlioes a estes pressupostos pois ao nao

operacionalizar a subordinaliiio das actividades das restantes disciplinas ade Meio Fisico e

Social e ao operacionalizar as de cada disciplina, no interior de si mesma, caia no sistema

pluridisciplinar, prejudicando assim a consttuliiio da interdisciplinaridade.

o mesmo aconteceu nos programas da segunda fase, organizados em torno de

disciplinas independentes, ja com as de Lingua Portuguesa e Materniitica a prevalecerem como

organizadoras. A Promoliiio da interacliiio entre estas e as restantes disciplinas do currlculo

(Meio Fisico e Social, Saude, Expressiio Plastica, Educaliao Fisica e Educaliiio Musical ficava a

cargo do cuidado e saber do professor. De modo que as priiticas antigas se sobreporiam aos

principios pedag6gicos desejados, apesar de tambem na segunda fase, as actividades

operacionalizadas prevelecerern, no texto do programa, sobre 0 enunciado dos conteudos.

Apesar do lanliamento, a partir do ana lectivo de 1978n9, de urn novo programa, em

regime experimental e num reduzido numero de escolas, atraves do chamado "programa

limiio",24, reformulado em 1979 pelo Governo Pintassilg025, viria a ser implementado, a

partir do ano lectivo de 1980/81 0 tambem conhecido, entre os professores, "programa de capa

verde", da autoria de urn grupo de trabalho nomeado por Roberto Carneiro, Secretiirio de

Estado do I Governo da Alianlia Democriitica26. Analisamo-Io de seguida.

Trata-se de urn prograrna caracterizado por uma amalgama de alguns conteudos

e filosofia do sistema de rases e dos conteudos e filosofia do sistema de "anos

de escolaridade"27. Alem desta caracterfstica, 0 programa exclui a disciplina de SaMe e

introduz a de Religiao e Moral.

Ficaram no sistema de rases as disciplinas de expressao e desenvolvimento:

Actividades Iniciais; Expressiio Plastica; Movimento, Musica e Drama; Educaliiio Musical;

Educaliao Fisica. E no sistema de anos de escolaridade: Meio Fisico e Social, Matematica,

Lingua Portuguesa e Religiiio e Moral Cat6licas. 0 plano curricular ficou assim constituido:

1", 2", 3" e 4" anos: Meio Fisico e Social, LIngua Portuguesa, Matematica e

Religiao e Moral

24

25

26

27

Enconlram-se publicados, desde 1978, pe1a Direc~ao Geral do Ensino Basico, atraves da referencia:
Portugal, Secretaria de Estado do Ensino Basico e Secundfuio (1978): Programa do Ensino Primfuio,
Direc~aoGeral do Ensino Basico, Lisboa.

Ver Portaria 572!79, de 31/10

Inlerpretamos ja as razoes destas reformas no Cap. V, sec~oes 2.1 e 2.2.1.

Ver Soares e Abreu, 1986, p. 26
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I" Fase: Actividades Iniciais, Expressao Phistica, Movimento Musica e Drama,

Educa~ao Ffsica e Educa~ao Musical

2" Case: Expressao Plastica, Movimento, Musica e Drama, Educa~ao Ffsica e

educa~ao Musical.

Enquanto que 0 programa de 1975 assentava em actividades operacionalizadas em

opera~oes de varias categorias e dominios, 0 programa de 1980 e uma amalgama de

finalidades, objectivos gerais, grandes temas, objectivos especificos e actividades sugeridas

para cada objectivo especifico. Mas, se as finalidades sao comuns a todas as disciplinas, M,

entre estas, algumas que nao apresentam quaisquer objectivos gerais (Lingua Portuguesa,

Materruitica, Expressao Plastica e Movimento, Musica e Drama). Em contrapartida, todas as

disciplinas apresentam objectivos especificos e actividades sugeridas. Mas nao M qualquer

tabela de especifica~Oesou de corespondencia entre objectivos gerais e objectivos especificos

ou entre estes e os conteudos.

As finalidades, num total de sete, apelam para 0 desenvolvimento global e

harm6nico da crian~a (5) e para a socializa~ao no "desenvolvimento de atitudes responstiveis

para com as pessoas e seres vivos"28 (I) e para 0 "desenvolvimento de urn cod/go de conduta,

baseado em at/tudes cfvicas, morais e religiosas, com vista dformarao de cidadaos livres,

responstiveis e democrat/camente intervenientes na vida colectiva" (1) 29.

Os objectivos gerais repartem-se pelas disciplinas de Meio Fisico e Social (13);

Religiao e Moral Cat6lica (6) e Educa~ao Ffsica (3). Os de Meio Fisico e Social enfatizam

oconhecimento da realidade Fisica e Natural (11) e apenas dois apelam para "as

interdependencias entre os membros da sociedade"CI) e para "identificar aspectos do

patrimanio cultural e histarico que possam conduzir d compreensao da evo/urao da NQ(;;ao

Portuguesa"(l)30.

Os objectivos especificos, em numero de 646, repartem-se do modo que se expressa

no QUADRO N° 23 (pagina seguinte).

A analise deste quadro aponta para uma prevalencia das disciplinas de Meio Fisico e

Social e Religiao e Moral que, s6 por si, representam 57,50% dos objectivos especificos do

curriculo. Se juntarmos estes valores aos 31% das disciplinas de Lingua Portuguesa e

Matematica, verificaremos que as quatro disciplinas representam s6 por si, 88,50% do

Curriculo, 0 que significa urn peso medio de 22% para cada disciplina. Ora, considerando que

as restantes tres disciplinas s6 representam 11,50% dos objectivos do curriculo, com urn peso

medio de apenas 4%, teremos de concluir que 0 peso da componente de expressao e

desenvolvimento contradiz, atraves dos objectivos eS]Jecificos, as inten~oes das finalidades.

28

29

30

Portugal, Secretaria de Estado da Educ3\ao (1980): Programas do Ensino Primario E1ementar, Editorial do
MEC, A1gueirao, p. 7

Idem

Idem, p. 34
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QUADRO N2 23 : Distribui~iio dos objectivos especificos pelas diferentes
disciplinas do Curriculo do Ensino Primario, em 1980

DISCIPLINAS I' Fase 2' Fase Tota1-----%

Meio Fisico e Social 76 97 173.......26,78

Lingua Portuguesa 40 55 95........14.70

Matematica 57 48 105....... 16.25

Expressllo PIastica 24 5 29........ .4.48

Movimenlo. Musica 6 5 11.........1.70

eDrnma

Educ~Fisica 28 6 34.........5.26

Religillo e Moral 70 129 199.......30,80

Cat6licas

mTAL 316 330 646.......99.97

Esta analise econfinnada por urn outro estudo (Soares e Abreu, 1986, p. 67) que,

analisando os objectivos do curriculo de 1980 em fun~ao do desenvolvimento que promovem

concluem pelos resultados que se expressam no QUADRO N° 24 (pagina seguinte).

Estes resultados significam uma disfun~ao organizacional que conduz aprevalencia

dos objectivos de natureza acad6nica sobre os de natureza socializante e muito mais sobre os de

estimula~ao. Demonstram ainda a contradi~ao entre os objectivos explfcitos e os objectivos

implfcitos. Proporcionam uma preponderancia do manual escolar sobre a iniciativa dos

professores ja que 0 conceito de curriculo presente nos prograrnas permite classifica-los como

estruturas orgauizadas de conhecimentos e nao de atitudes e comportamentos.
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Dominios Educacionais dominantes no curriculo do ensino primano

(1980)

Mectivo

Flsico

Intelectua1

Esretico

Social

MorallEspirituai

Outros

Total

NO de Objectivos

28

25

302

7

114

115

54

646

%

4,34

3,92

46,84

1,12

17,67

17,81

8,34

100,00

2,3. AS FUN£;OES ADMINISTRATIVAS DOS PROFESSORES NA

ORGANIZA£;AO DO PROCESSO DE ENSINO

Pressupondo, como dissemos atnis, que a participa~ao dos professores na gest1io

pedag6gica da escola se processou ao nive! tecnico, analisaremos agora que fun~ao

administrativa era realizada em cada uma das componentes da organiza~ao do processo de

ensino.

2.3.l.SELEC£;AO E FORMULA£;AO DE OBJECTIVOS

Aos professores ficou reservado 0 direito de operacionalizarem os objectivos

especificos do programa nacional com os conteudos do proprio programa e com conteudos a

seleccionar para 0 Plano Pedagogico da Escola. Os primeiros, mediante a organiza~ao de

estraregias de ensino-aprendizagem adequadas as caracterfsticas dos alunos e da comunidade

envolvente de cada escola, para processamento dos conteudos do curriculo, e mediante a

defini~ao do processo de observa~ao e avalia~ao formativa e sumativa do processo de

aprendizagem. Os segundos pela possibilidade de selec~ao de conteMos adequados quer a

actividades de complemento curricular, quer a urn mitigado envolvimento da comunidade

educativa nessas actividades.

Regista-se pois uma capacidade de adapta!;30 dos objectivos especfficos,

no processo referido no paragrafo anterior, as necessidades das crian~as e as condi~oes do
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meio, adapta~iio necessariamente subordinada aos objectivos estabelecidos nos programas, ja

que as estrategias de operacionaliza~iio dos objectivos estiio condicionadas pela natureza destes.

A afmna~iio da identidade da Escola Prim3ria como espa~o educativo singular e como

comunidade educativa permitindo por isso, a afirma~iio de uma rnitigada diferencia~iio

curricular (que niio diversifica~iio), atraves do Plano Pedag6gico, fica assim comprometida,

evidenciando-se 0 controle da ac~iio dos professores ja niio atraves de instru~Oes (caso do

Estado Novo) mas atraves da subordina~iio da sua ac~iio aos objectivos do curriculo nacional,

como se deduz das comperencias da Insp~iio:

"Assegurar 0 cumprimento das disposifoes /egais e das orientafoes de ambito

pedag6gico"31.

No dizer de alguns professores os Pianos Pedag6gicos acabavam por ser mais papeis

formalizados para permitirem a avalia~iio da criatividade dos professores pelos Inspectores

Orientadores. Neste contexto ecom ironia que observamos as palavras do Director Geral do

Ensino Basico quando proibia aos professores, em 1984, "servirem-se de mode/os pre

concebidos ou executados por elementos exteriores aesco/a"32, recomendando que 0 Plano

Pedag6gico fosse urn plano original e caracterfstico de cada escola.

Impoe-se assim a considera~ao da participa~ao dos professores na

selec~ao e formula~ao dos objectivos como uma participa~ao cooptativa, de

nivel tecnico, atraves das fun..oes de direc~ao, execu..ao criterial e controle,

estando ausente do papel do professor a fun..ao de avaliador dos objectivos

gerais e especificos e as respectivas vantagens nos processos de inova..ao

educacional.

2.3.2. SELECc;AO E ORGANIZAc;AO DOS CONTElJDOS CURRICULARES

Entendendo por selec~iio de conteudos curriculares a tomada de decisoes sobre 0 que

ensinar para que os objectivos preconizados sejam alcan~ados, verificamos a necessidade de

estabelecer dois funbitos nessa selec~iio: 0 do curriculo nacional e 0 do Plano Pedag6gico da

Escola.

No primeiro, a participa~ao dos professores consiste na participa..ao

cooptativa atraves da execu..ao criterial dos conteudos formulados no curriculo

nacional. No segundo, a participa..ao dos professores e uma participa..ao

vinculante atraves da selec~..ao de conteudos adequados aos objectivos,

implicando planeamento, organiza..ao, direc..ao, execu..ao e controle.

31

32
Alinea b) do art' 12 do D.L. 540fi9, de 31/12

Circular n' 3, de 28/6/84, da DGEB, ponto 2.1.
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2.3.3. SELEC<;AO E ORGANIZA<;AO DAS ESTRATEGIAS DE ENSINO·

APRENDIZAGEM

Eesta uma componente organizacional do processo de ensino-aprendizagem an6mica

em termos de regulamentaliiio pela DGEB. Com efeito, niio encontnimos qualquer normativo

"instruindo" processos de selecliiio e organizaliiio de estrategias de aprendizagem, ao contrario

de todos os programas quer da I Republica, quer do Estado Novo, onde se determinavam as

tecnicas a utilizar pelos professores. Tambem os princfpios organizativos da aCliiio pedag6gica

referenciados nos programas siio poucos e enfatizam, fundamentalmente, 0 respeito pela

crianlia e pela sua identidade psico-s6cio-cultural:

"As classes sao constitufdas por grupos heterogeneos, dadas as diversas situar;oes dos

alunos no que respeita ao grau de maturidade e a motivar;tio para a aprendizagem. Esta

diversidade ntio e considerada no ensino tradicional, que pressupoe um nivelamento artificial

das classes. Uma fase de dais anos permite um melhor conhecimento dos alunos e uma

intiividualizar;ao da acr;ao educativa"33.

e,

"Embora as actividades de aprendizagem, que decorrem dos temas e dos objectivos

propostos, devam ter efeitos cumulativos e, portanto, fortalecerem-se umas as outras,

pretende-se deixar ao professor a necessaria liberdade para actuar de forma criativa,

reordenando os temas e os objectivos de acordo com a realidade dos seus alunos"34.

A anomia na constrUl;iio das estrategias de ensino-aprendizagem

"devolveu" este processo ao profissionalismo docente, outorgando aos

professores a responsabilidade pelos saberes pedag6gicos necessarios a
execuliao do processo educativo.

Tal anomia na construliiio das estrategias de aprendizagem colocaria a Escola no myel

intermedio da organizaliiio e conferiria aos professores a possibilidade de uma participaliiio

vinculante, divergente e directa na organizaliiio das estrategias de ensino-aprendizagem. S6 que

tambem aqui, tal como na organizaliiio dos conteudos nacionais, as estrategias de aprendizagem

estiio condicionadas aos objectivos especfficos do currfculo nacionalmente defmido.

Aos professores ficou assim reservada apenas a possibilidade da selecliiio das

estrategias de aprendizagem em funliiio dos objectivos especfficos. Pelo menos, ao nivel

tecnico, puderam desempenhar todas as etapas do processo organizacional

33

34
Programas de 1975, op. cit., p. 13

Programas de 1980, op. cit., p. 4
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2.3.4. A ORGANIZACAO DOS GRUPOS DE ALUNOS

Nada se legislou, no segundo perfodo, sobre a natureza da constitui~aode turmas ou

sobre os criterios a ter em conta na organiza~ao delas, a nao ser os derivados da natureza nao

graduada da progressao na escolaridade pelos alunos do ensino primano. Assim, poderfamos

considerar esta componente como urn dos "corredores de liberdade" dos professores na

organiza~ao do processo de ensino, nao fossem as restri~Oes que a seguir passamos a expor.

Os grupos de alunos estavam naturalmente constituidos na maior parte das escolas do

ensino primano, devido il exisrencia de apenas urn ou dois professores. Talvez por isso mesmo

nao tenha havido a preocupa~ao de legislar sobre 0 assunto.

A legisla~ao existente data de 1980 e 198235 e comma il natureza do sistema de fases

a organiza~ao dos grupos de alunos, implicando a nao reprov~ao e 0 nao afastamento do aluno

dos seus pares, dentro da mesma fase:

"Os criterios de constituit;ao de turmas decorrem do sistema de lases no ensino

primario, obedecendo, prioritariamente, a imperativos de natureza psico-pedag6gica no ambito

do rendimento escolar, tendo como meta 0 €xito de aprendizagem de todos os alunos"36.

Eram, portanto, criterios de natureza academica que determinavam a constitui~ao dos

grupos de alunos, sendo negligenciados criterios de natureza afectiva e criterios de natureza

social.

Nao estando legislados, estes dois ultimos criterios ficavam sob 0 arbitrio do

Conselho Escolar e do jogo de influencias quer entre professores, quer entre professores e

encarregados de educa~ao, que se estabelecesse em escolas onde existissem vanas turmas da

mesma fase e do mesmo ano.

Neste sentido, 0 Conselho Escolar era soberano mas 0 facto de ter de apresentar il

Delega~aoEscolar respectiva "os casos excepcionais de alunos que nao transitaram de lase e

que, por razoes de natureza individual, possam beneficiar de mudant;a de grupo"37, revela

controle e inten~ao de 0 exercer por parte do Ministerio da Educa~ao. Tanto mais que qualquer

organiza~ao de turmas fora da "observancia dos pariimetros superiormente estabelecidos"

38teni de ser "apresentada Ii DLE, sob proposta lundamentada" 39. Pelo que tambem

consideramos a organiza~ao dos grupos de alunos no nivel organizacional

tecnico e, dentro deste, nas fun,,6es administrativas de execu"ao criterial,

execu~ao normativa e controle.

35

36

37
38
39

D.L. 412/80. de 27/9 e Despacho n' 13/ENAP/82, com as altera9iles introduzidas pelo Despacho
33/ENAP/83
Desp. 13/ENAP/82, Ponto V
Leal, op. cit, p. 95

Idem

Idem
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2.3.5. A ORGANIZA<;AO DOS TEMPOS ESCOLARES

Distinguiremos entre organiza"lio do horario escolar e organiza"lio dos tempos

escolares. 0 primeiro consiste no numero de horas lectivas que em cada dia e praticado pela

escola e no regime em que e praticado (normal, duplo ou triplo). 0 segundo consiste na

distribni"lio e organiZ3'<lio do ensino-aprendizagem das diferentes disciplinas do curriculo pelos

tempos lectivos disponiveis.

Quanta ao primeiro, era fIxado por Despacho Ministerial ou eqniparad040, podendo 0

Conselho Escolar ter interven"iio limitada na sua marca"iio. No caso do regime normal41,

podia intervir em urna hora para antecipa"iio ou para atraso. No caso do regime dupl042, em

apenas 15 minutos e, no caso do regime tripl043, nlio era possivel qualquer interven"lio.

A interven"iio dos professores na defmi"iio deste honirio escolar limitava-se mesmo ao
que dissemos no paragrafo anterior pois

"Outras alterar;oes do horario, que reflictam impossibilidade de cumprimento do que

aqui se estabelece devido a condicionalismos do meio, devem ser apresentadas pelo Director da

Escola d Delegar;iio Escolar que informa e envia d Drecr;iio Escolar, para decisiio. Esta decisiio

e comunicada d DG Ensino Basieo, para homologar;tio, e ao inspector da area para

conhecimento"44.

Assim, a act;ao organizacional dos professores Iimitava-se, nesta area,

ao nivel tecnico e a execut;ao criteria!.

Ja no que respeita a distribuit;ao dos tempos escolares, a ac"iio

organizacional dos professores constituia urn "corredor de liberdade na escola", situando-se

a act;ao organizacional dos professores no nivel intermMio e podendo cumprir

todas as funt;oes do processo administrativo, pois ao Conselho Escolar competia a

distribui"iio hor:iria das diferentes disciplinas, revelando-se esta liberdade como factor

de perturbat;ao da ordem dos objectivos curriculares estabelecidos e como

processo de resposta quer as diferentes percept;oes de importancia de cada

40
41

42

43

44

Desp. l3/ENAP/82 e Desp. 33/EAE/83
Segundo este regime, as aulas estendem-se para os alunos eprofessores pelos periodos da manha e da tarde,
ocupando 23 horas e 45 minutos semanais, de acordo com 0 seguinte honlrio: 9hl5 - 12 hOD e 14hOO 
16hOO
Neste regime os alunos so tern aulas num periodo do dia (manhil ou tarde), ocupando 23 horns e 45
minutos semanais, decorrendo das 8hl5 as l3hOO, no periodo da manhil, e das l3h15 as 18hOO no periodo
da tarde.

Neste regime, a mesma sala eocupada por Ires classes no mesmo dia, havendo aulas tarnbem ao Sabado. A
semana lecliva ede 20 horas com Ires horns e meia, de Segunda a Sexta-Feira e 2 horas e meia ao Sabado,
de acordo com os seguintes turnos: I' - Segunda a sexta - 8hOO- llh30; Sabado: 8hOO - IOh30. Segundo:
Segunda a Sexta - llMO - 15hlO; Sabado - IOMO - 13hIO. Terceiro: 15h20 - 18h50 (Segunda a Sexta
feira) e l3h2D-15h50 (Sabado).
Desp. l3/ENAP{82, com as altera0es introduzidas pelo Desp. 33/EAE/83
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disciplina, quer como possibilidade de adapta~iio curricular as vivencias dos

alunos.

No entanto, nas conpetencias do Conselho escolar sobre horanos nao ha nenhuma que

refrra os alunos e a competencia mais explicita nesta materia e a de "organizar e distribuir os

horanos pelos respectivos professores"45. Face aos conflitos entre os professores na.escolha

do horano de trabalho, 0 ME burocratizou esta distribui~ao segundo prioridades discutfveis,

que diminuirarn a capacidade de interven~aodos professores46.

2.3.6, A ORGANIZA<.;Ao DO ESPA<.;O ESCOLAR

E tambem uma componente da organiz~aodo processo de ensino an6mica e, por

isso, libertiria para 0 professor do ensino prirmirio e para 0 Conselho Escolar. Quando falamos

em espac;o escolar, referimo-nos a organiza~ao e disposic;ao dos diferentes materiais de ensino

e de aprendizagem na sua relac;ao diniimica com as actividades de ensino-aprendizagem e com

os alunos, 0 que nao tern directamente a ver com as caractensticas fisiol6gicas das instala~oes

escolares ou com a alocac;ao de instalac;oes, essas desde sempre objecto de cuidadas e

meticulosas regulamentac;oes47.

A organizac;ao do espac;o escolar assim operacionalizada e competencia do professor

profissional e esrn directamente dependente das estrategias de ensino-aprendizagem utilizadas.

Como afirma Blanca Moll, "La organizaci6n material de la clase ha de responder a las

actividades que queremos realizar ""48. 0 que pOe em evidencia a adequabilidade do espa~o as

actividades pretendidas.

A esta concepc;ao, corresponderam as estrategias utilizadas na salvaguarda da

liberdade de acc;ao dos professores na selec~ao dos espac;os escolares. Aparte a salvaguarda da

seguranc;a ffsica e psicol6gica das crian~as e da responsabilidade civil do professor, foi dada a

este a possibilidade de melhor organizar e seleccionar os espa~os de ensino-aprendizagem, quer

dentro, quer fora da sala de aula. E0 que se deduz quando se analisa a regulamentac;ao sobre

visitas de estudo, passeios escolares, exposi~oes e festas escolares, da competencia do

Conselho Escolar, sendo apenas necessano dar conhecimento delas a Delegac;ao Escolar, a

Inspecc;ao e ao Seguro Escolar (no caso de safdas da Escola). Estas actividades tern, em

qualquer dos casos, de se integrar nos objectivos do ensin049.

45
46

47
48
49

Leal, op. cit, p. 95
A primeira burocratiza~ao data de 1975 (Circular nQ 678 de 13/10) e por ela 0 exercicio de cargos
directivos ou sindicais dava prioridade na escolba dos horiirios e s6 depois vinha a valoriza~o do tempo
docente na escola, prioridades mantidas pelo Desp. MEC - 224/81, de 7/9.

Vcr Leal(1985, pp. 273-276, o. cit)
Blanca Moll Ferre (1988): La Educaci6n Infantil de 0 a 6 ailos, Editorial Anaya, Madrid, p. 453

Ver Desp. do Secretlirio de Estado daEduca~ e Juventude, de 1/3/82.



- 242 -

A defesa da integridade ffsica da erian~a esta presente na regulamenta~ao da

vigillincia dos recreios e esm expressa desde 1919 no dever dos professores de "acompanhar os

alunos durante as horas de recreio, niio para os vigiar, mas para os orientar nos seas jogos,

estabelecendo com eles afectuosa familiaridade, e exercendo assim a sua aC(;ao educativa"50 e

foi objecto de recorda~ao aos professores em 1977: "a sua missao (do professor) e a de

educador, e como tal deve ser considerado 0 acompanhamento dos alunos fora da sala de aula

durante os recreios, preparar jogos e outras manifestaC;6es"51.

Nestes termos, a participa~ao dos professores na defini~ao do espa~o

escolar s6 nao e uma participa~ao de nivel intermedio, dada a sua vincula~ao

obrogat6ria aos objectivos especificos. Mesmo assim, ao nivel tecnico, os

professores podem realizar todas as etapas do processo organizacional.

2.3.7. A ORGANIZAc;AO DOS MATERIAlS DE ENSINO

Esta e outra componente nao regulamentada e que, por isso, eai no ambito das

compereneias tecnieo-pedag6gicas do professor. Tanto mais que nem sequer eai no ambito do

Conselho escolar. Aquelas competeneias sao ate estimuladas quando se estabelecem

orienta~es para as exposi~Oes escolares:

" (00.) toda a exposic;ao de trabalhos dos alunos devera reflectir a pratica, otipo e 0

ritmo da actividade propria da escola (os metodos utilizados na leitura, a aprendizagem da

matematica, a explorar;iio das visitas de estudo, aproveitamento de materiais, a ligac;iio da escola

ao meio, correspond~ncia escolar, etc.). A apresentac;iio (activa) e realizac;iio de actividades

demonstrativas de tecnicas, metodos, formas de expressao e de outras viv~ncias da

comunidade escolar, pelos alunos e ate pelos encarregados de educac;ao, poderao constituir

outros motivos de exposic;ao"52.

Dentro deste espfrito, a liberdade de escolha dos manuais escolares expressa

a liberdade de orienta~ao pedag6giea dos professores, quer em termos de selec~ao de

estrategias de ensino- aprendizagem, quer em termos de organiza~ao dos materiais de ensino e

de aprendizagem. Por isso, tal liberdade "constitui um elemento importante na (00')

transformar;ao a que vao sendo sujeitos os objectivos educacionais, desde a sua emissao na

origem da cadeia, a nfvel dos orgaos centrais, ate ao terminus quando apropriados pelos alunos

e entao manifestados em termos de aquisic;6es (...)"53.

A realidade da distor~ao entre os objectivos "decretados" e os objeetivos especifieados

no contexto da sua operaeionaliza~ao, pelos professores, na escola, ou pelos manuais

50

51

52

53

Dec. 6137, de 29/9/19

Desp. n' 139n7, in Diano da Republica de 20/l0n7

Desp. de 1/3/82, do Secretirio de Eslado da Educ",ao e Juventude

Maria Odete Valente (Coordenadora), (1989): Manuais Escolares - An31ise de Situ",ao, MEC/GEP, Lisboa
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eseolares, foi objecto de tentativas de redu9ao e eontrole por parte do Ministerio da Eduea9ao

para que 0 manual eseolar fosse "0 instrumento de trabalho que permita a aquisil;tio de

conhecimentos e 0 desenvolvimento de capacidades e atitudes definidas pelos programas

aprovatins"54, salvaguardando "a qualidade didGctica e cientlfica dos manuais escolares e de

outros instrumentos de trabalho escolar"55. Por isso, os manuais eseolares deveriam ser

apreciados e aprovados pela Diree9ao Geral do Ensino Basieo, mediante eoneurs056. No

entanto, nunea este processo foi implementado como reconheceu 0 Secretario de Estado dos

Ensinos Basieo e Secundario, em 1983: "ndo existem assim quaisquer manuais aprovados pelo

ME, existindo apenas manuais cujo pre(o foi aprovado pelo Ministerio das Finan(as"57. Esta

polftiea foi mantida em vigor ate aos nossos dias, regulando-se a aprova9ao dos manuais

eseolares pelas leis da oferta e da procura pedag6gica, nao sem que, em 1986, 0 10" Govemo

Constitueional estabeleeesse por Decreto os padroes de qualidade pelos quais deveriam ser

seleccionados os manuais do ensino primario, nao os estabeleeendo nem para 0 ensino

preparat6rio nem para 0 secundario, 0 que revela desconfian9a perante 0 estatuto cientifieo

pedag6gieo dos professores do ensino primario e, em eonsequencia, 0 exereieio do poder de

orienta9ao pedag6gica em rela9ao a eles. (VER ANEXO N" 13).

A liberdade de organiza9ao profissional dos materiais de ensino e de aprendizagem

revelou-se urn poderoso agente de difereneia9ao pedag6giea. Assim, a participa~o dos

professores s6 Dao e de Divel iDtermedio porque ao nivel da analise da participa9ao

"decretada", tal organiza9ao tinha de respeitar os objectivos especifieos. No entanto, movia-se

em todas as etapas do processo organizativo.

2.3.8.A ESCOLA SERVICO LOCAL DO ESTADO COOPTADORA DA

COMUNIDADE

Apesar da legisla9ao eonstruida prevendo a possibilidade de os pais darem parecer

"sobre a gesttio dos estabelecimentos de ensino"58, a regulamenta9ao dessa partieipa9ao s6 foi

feita para os ensinos preparat6rio e seeundario59, atribuindo 0 Ministerio da Eduea9ao aos

professores do Ensino Primario a faeuldade de decidirem em Conselho EseolarliO

54

55

56

57

58

59

Portaria 572(79, de 31/10. Sublinhado nosso.
n.L. 191(79, de 23/6

Esse concurso ja fora estabelecido pelo D.L. 537(77, de 30/12 e se-lo-ia ainda pel0 D.L. 61/80, de 7/4.

Desp. de 30/6/83

Lei 7(77 de 1/2
Com efeito, 0 Desp. Normativo 122(79, do Minislro da Educ3\;ao e investigai;ao Cientifica, Luis Valente
de Oliveira, que regulamenta a Lei 7(77, sobre a participai;ao das associai;ocs de pais na definii;ao da
politica educativa e na gestilo dos estabelecimentos de ensino, limita essa participai;ao - que nunca passou
de consultiva - aos ensinos preparat6rio e secundario, ao referir: "as associai;ocs de pais e encarregados de
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"que a ele sejam agregados, comfunfoes consultivas, representantes dos alunos, do

pessoal auxiliar, dos encarregados de educafiio, dos autarquias locais ou de quaisquer outras

instituifoes de caracter s6cio-culturaI"61.

as direitos da cornunidade educativa e, norneadarnente, os direitos dos pais e

encarregados de educa~iio eram assirn transformados em direitos dos professores que, por urn

acto de benevolencia paternalista, 0 concederiarn aqueles. Por isso, as reunioes com os pais

eram programadas exclusivamente pelo Conselho Escolar e "realizam-se, pelo menos, uma vez

por ano"62. As cornunica~oes com os pais tinham urn sentido vertical como se deduz da

seguinte passagern:

"As reunioes gerais destinam-se a todos os encarregados de educafiio da escola e

devem ser convocadas no infcio do ano escolar para sensibilizafiio dos pais avida escolar.

Poderiio tambem ser convocadas sempre que algum problema pontual 0 justifique, devendo ser

cuidadosamente preparados e agendados''63.

E ainda da regulamenta~iio do "atendimento individual" dos encarregados de educa~iio:

"0 atendimento individual de pais e encarreggados de educafiio destina-se d

informa<;iio e esclarecimento destes sobre 0 seu educando.

Cada professor dara conhecimento do dia e hora reservado a atendimento dos

encarregados de educafiio, atraves da ajixafiio de avisos no atrio da Escola''64.

A perspectiva da hierarquia juntava-se assim 0 distanciarnento burocnitico do

especialista que, como afrrma Postic "desempenha a sua funr;iio social de legitimafiio da

cultura dominante, de conservafiio e de selecr;iio; contribui para a reprodur;iio da ordem

estabelecida, dissimulando a sua junr;iio"65.

A perspectiva de anula~iio da Escola Cornunidade Educativa na Escola Servi~o Local

do Estado expressa-se igualmente na ligeireza com que se contradizern princfpios estruturantes

da rela~iioescola-cornunidade:

"A participafiio de elementos da comunidade nos trabalhos escolares ede grande

interesse e utilidade pedag6gica.

Eespecialmente frutuosa em actividades relacionadas com 0 estudo do meio (costumes

e tradir;oes, artesanato,folclore, cultura popular, mundo do trabalJw e outras)"66.

60

61

62

63

64

65

66

eduea~ao dos alunos dos ensinos preparat6rio e seeundario" e ao restringir 0 coneeito de associa~ao "as
associa\:iles de pais referidas no presente diploma".

No entanto, pelo D.L. n2 315/84, de 28/9 a filosofJa da Lei 7(77 foi tornada extensiva a todos os nfveis de
ensino, embora sem nonca ter sido operacionalizada.

Desp. SEAE /40(75, de 8/11 in Escola DemocnUica - Numero Especial de Legisla,ao -Julho a Dezembro
de 1975.

Despacho de 1/3/83, do SecrelJirio de Estado da Juventude

Idem

Despacho de 1/3/82, do SecrelJirio de Estado da Edue3i;oo e Juventude

Marcel Postie (1986): A Rela~ao Pedag6gica, Livros Horizonte, Coimbra, p. 19

Despacho de 1/3/82 do SecrelJirio de Estado da Edue3i;iio e Juventude
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Mas ao operacionalizar esta norma, 0 Director Geral do Ensino Basico restringiu a

rela~iio escola-comunidade ao cumprimento dos programas pois e necessano que

"as actividades se integrem na programw;iio do professor da turma, 0 qual permanece

como unico e ultimo responslivel pela sua orientar;iio"67 pois que se assim nao for seriio

consideradas "actividades de ocupar;iio dos tempos livres"68.

Ate mesmo a colabora9lio da comunidade nas exposi~oes e festas escolares tern urn

caracter paternalism:

"A realizar;iio de exposir;oes constitui momento ideal para facilitar 0 convfvio e a

relar;iio colaborante com os encarregados de educar;iio e outros elementos da comunidade"69.

Verificamos assim que nlio ha entre os professores e os restantes parceiros da

comunidade educativa uma rela~lio paritaria na prograrna9lio da educ~lio pois 0 professor tende

a impor-se pelo seu poder de especialista e a transformar esse poder de base cognoscitiva em

estraregia de controle social no interior da escola70.

Pelo seu camcter autoritario, a ausencia de rela~iioescola-cornunidade refo~a 0 clirna

nlio-participativo entre os professores.

2.3.9. A ORGANIZAf,;AO DA AVALIAf,;AO DOS ALUNOS

Num sistema de adrninistra~lio centralizada, a avalia9lio dos alunos e uma das

componentes organizacionais do processo de ensino mais valorizadas e, por isso, objecto de

maior regulamenta~lio ja que 0 processo de controle social pr6prio daquele tipo de

adrninistra~iioassim 0 exige. Por isso mesmo foi a componente da organiza~iiodo processo de

ensino cujo modelo normativo estabilizou rnais cedo (1978).

Ao contnirio da fIlosofia dos programas de 1975, 0 modelo de avali~iio institufdo no

ano lectivo de 1975n6 e tamlJem em vigor no ano lectivo seguinte, continha ainda demasiadas

semelhan~ascom 0 modelo anterior ao "25 de Abril de 1974". Essas semelhan~asconsistiam

quer na existencia de provas de "avalia~iiofinal" para todos os alunos, quer no intelectualismo

das mesmas. As provas constavam de "prova escrita, prova oral e trabalho colectivo"71.

As provas escritas constavam de "apresentar;iio de um texto sugestivo, com cinco

perguntas de interpretOl;iio; explorar;iio de urn tema livremente tratado pelas crianr;as; e

resolur;iio de urnaJicha aritmetica com tres problemas e seis questoes (...)"72. As provas orais

deviam "incidir, embora niio exclusivamente, nos pontos que niio tenham ficado

67

68

69

70

71

72

Circular n· 16, de 17/10/83, da Direccao Geral do Ensino Biisico

Despacho de 1/3/82, do SEEJ
Ver a este respeito a an:llise de Joao Formosinho (1980): As Bases do Poder do Professor, in Revista
Portuguesa de Pedagogia, Ano XIV (1980), Universidade de Coirnbra, pp.301 - 328
Anexo ao Despacho n· 8/A/76, de 30/1n6, do Secretlrio de Estado da Orientaeao Pedag6gica
Idem
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sujicientemente esclarecidos na parte escrita"73. E os trabalhos colectivos, "revestindo formas

adequadiJs a cada escola''14, incidiriam sobre aspectos do dominio psicomotor tais como:

"- Limpeza. decorar;tio ou reparar;iio do ediflcio escolar ou terrenos livres;

- Tratamento de arvores ou conservar;liio de jardins;

- confecr;iio de urn prato regional;

- execur;tio de urn painel ou maquete;

- actividade de expressiio musical e corporal (fantoches, dramatizar;iio, danr;a
75regional)".

Se por urn lado a natureza das actividades do trabalho colectivo tomava quase

invilivel a sua realiza~ao, os criterios explicitados para a avalia~ao refo~avam urn pendor

c1aramente intelectualista, contraditorio os objectivos dos programas de 1975:

"Ao classificar as provas, 0 Juri aprecia entre outras capacidades: 0 esp(rito crltico, a

capacidade criadora, 0 n(vel de vocabultirio, 0 rigor ortograjico, a estrutura sinttictica, a

estruturar;iio do discurso, a capacidade de raciodnio, a correcr;iio na realizar;iio das operar;oes

aritmeticas''16.

Apesar de se ter definido 0 princfpio da "avaliar;iio continuada" inerente a urn sistema

de progressao na escolaridade por fases, 0 formalismo destas provas de avalia~ao , construidas

fora da escola, "sob a responsabilidade do Coordenador Pedagogico da Comissiio Concelhia e

de urn representante da DGEB"77, aliado ao facto de os alunos poderem nao fazer provas na

sua propria escola, dava a estas provas de avalia~ao final uma importfu1cia acrescida e

contraditoria; quer com os resultados da avalia~ao continua presentes no processo individual do

aluno, quer com os crit6rios patemalistas de execu~ao das provas orais:

"A prova oral e antecedida da observar;tio dos traba/has mais significativos do aluno

ao longo da sua escolaridade (oo.). As provas, libertas de toda a tensiio, devem revestir-se da

verdade e seriedade inerentes a tado 0 acto educativo''18.

Parece-nos pois podermos conduir que estas provas finais de avalia..ao
se constituiam num obshiculo a implementa..ao do espirito dos programas de
1975 e a continua~ao de atitudes pouco renexivas sobre a pratica, por parte
dos professores. Neste aspecto, favoreciam atitudes de nao-participa~ao.

Esta realidade foi implicitamente reconhecida pelo Despacho que operou uma

reviravolta na situa~a079, reviravolta nao intencional porque as raz5es de que parte nao sao as

acabadas de referir mas sim a necessidade de acabar com os exames da quarta c1asse "pois 0 n"

73 Idem

74 Idem

75 Idem

76 Idem

77 Idem

78 Idem

79 Desp. n2 42n8, de 18/4, do Secretano de Estado da Orien~ao Pedag6gica
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2 do art" 6Q do Decreto-Lei nQ 4/78, de 11/1 estabelece que eeliminaikJ, a partir do ano lectivo

de 1977/78, 0 diploma cia quarta classe"80. Sendo assim, havia que acabar com os exames da

quarta classe nao para centrar a reflexao pedag6gica e a avalia~ao institucional na escola, mas

porque ja nao era competencia do sistema educativo seleccionar os alunos no segundo ano da

segunda fase.

o Despacho acabado de referir transfere pois para 0 interior da escola toda a

responsabilidade pela avalia~ao dos alunos, deslocando-a dos Coordenadores Pedag6gicos

Concelhios atraves das provas de avalia~ao final, para os Conselhos Escolares e

transformando-a em "avalia~ao contfnua", "continuada", na linguagem do Ministerio da

Educa~ao. A este poder acrescido da escola, correspondeu uma maior regulamenta~ao do

processo pedag6gico, expresso nas planifica~oes diana, quinzenal, trimestral e anual e nas

correspondentes avalia~Oes que deviam ser registadas em impressos pr6prios e no processo

individual do aluno. Operava-se assim uma forma visfvel de observa~ao das praticas

pedag6gicas dos professores pela Inspec~ao de Ensino. Ao mesmo tempo, tomavam-se os

professores prisioneiros da pedagogia por 0 bjectivos e das suas tecnicas de planifica~ao

racional, retirando-se as pniticas pedag6gicas capacidade de adapta~ao aos alunos e it

comunidade educativa.

Ao contrano do que seria de esperar de uma avalia~ao centrada na escola, nunca se

refere a avalia~ao do professor mas tao s6 dos alunos e da consecu~ao dos objectivos:

"Havera reflexiio e interpretaf:iio dos elementos recolhidos, feitas individual ou

colectivamente, com vista a consciencializaf:iio da forma como estiio a ser atingidos os

objectivos cia planijicaf:iio e adefinif:do de actividades para os perfoikJs seguintes'.g I.

Em 1981, a DSPRI tentou colmatar esta lacuna, convidando os professores a

reflectirem sobre as suas pr6prias prnticas educativas e sobre as condi~Oes da educa~iio:

"Ao avaliar os resultados das aprendizagens ikJs alunos esta-se igualmente a avaliar a

aCf:iio pedagogica ikJ professor (oo.) pelas situaf:oes de ensino-aprendizagem criacias, situaf:oes

em constante reajustamento (oo.) aos objectivos de aprendizagem (programas). (oo.). Ao

avaliar-se urn aluno avalia-se toda urna complexa situaf:iio educativa, em que siio aspectos

primordiais os programas de ensino, as condif:oes de ensino (edificio e material escolar,

horarios, livros, etc.), a pratica pedagogica do professor, 0 grupo-turma e os proprios alunos,

estes inseriikJs no processo dinfimico ikJ meio em que essa situa,iio se localiza"82.

Porem, entra-se logo de seguida em contradi~ao ao defmir a avalia~ao como

"verijicar a reflexiio existente entre os objectivos que se pretenderam alcanf:ar e os

resultados obtiikJs"83.

80

81

82

83

Idem

Idem

Circular n' 3/81, P' DSPRI- SOE-G-Z-76/80-81, 6' Seccao, 10/2/81, da DGEB

Idem
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No quadro tra~ado, a participa~ao dos professores no processo de avalia~ao foi

limitada em dois pianos: por urn lado, os objectivos de aprendizagem definidos nos programas

como quadro normativo; e por outro, as planifica~oes de ensino-aprendizagem como lirnita~ao

do quadro dinarnico da avali~ao.

As comperencias do Conselho Escolar em materia de avali~ao dos alunos entram em

contradi~ao com este quadro lirnitativo da participa~ao dos professores pois ao Conselho

compete

"estabelecer os criterios gerais e a metodologia a utilizar na avaliat;ikJ dos alunos" e

"constituir as equipas que se ocuparikJ do avaliat;ikJ final, em cada uma das fases e em

relat;ikJ a cada turma''84.

De acordo com estas competencias, 0 Conselho Escolar teria urn poder de base

cognoscitiva e pericial para orientar os processos de avalia~ao e para autodeterrninar-se nesses

processos. No entanto, no contexto de urn "currlculo tecnol6gico"85, de base Tyleriana, 0

pr6prio conceito de avalia~aoderiva da natureza dos objectivos 0 que significa que a capacidade

de concep~aodo Conselho Escolar esbarra na produ~ao de criterios de avalia~ao a partir de tais

objectivos.

Assirn, a "participa\;ao decretada" dos professores no processo de

avalia\;ao tern de ser definida como situada tarniJern no nivel tecnico, ainda que
podendo os professores intervir em todas as etapas do processo organizativo.

Concluimos a analise da "participa~aodecretada" dos professores na organiza~aodo

processo de ensino, realizada nos pontos anteriores, com 0 QUADRO N° 25, chamando a

aten~ao para 0 facto de que a possibilidade da incongruencia entre 0 dever de cumprimento dos

objectivos especificos e as estrategias de controle desse cumprimento (que abordamos no ponto

3. deste capitulo) poderia gerar distor~oesna tradu~ao pnitica desses objectivos e assim criar

condi~oes para uma participa~aovinculante dos professores pois como escreve Odete Valente,

"(. ..) a partir dos objectivos estabelecidos pelos programas em vigor, cado autor (. ..)

faz uma interpretat;iio propria desses objectivos com propostas de ensino-aprendizagem que

lhes diminuam ou melhorem 0 alcance, de qualquer modo, intervindo de forma poderosa

( ... )".86

84 Leal, op. cit, p. 94
85 A expressao ede Angeles Guervilla, op. cit., p. 46 e com ela prelende significar a ditadura da pedagogia
por objectivos sobre a liberdade dos professores e a criatividade dos a1unos.

86 Odele Valente (1989), op. cit., p. 9
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QUADRO N~ 25: StNTESE DAS FORMAS DA "PARTICIPAc;AO

DECRETADA" NA ORGANIZAc;AO DO PROCESSO DE

ENSINO, ENTRE 1974 e 1986

Componentes da Forma Politica Nivel Fun~iies

Organiza~iio do da Participa~iio Organizacional Administrativas

Processo de Ensino

Objectivos Cooptativa, Teenico Diree~Ao, Exeeu~llo

Conver"ente Criteria! e eontrole

Conteudos

-Currieulo nacional Cooptativa, Convergente Teenico Exec~o Criteria!

·Plano de Escola VincuIante, divergente IntermOOio Todas

Estrategias de Cooptativa, convergente Teenieo Todas

anrendizallem

Grupos de alunos Cooptativa, Teenieo Exeeu~Ao eriterial e

Converoente normativa' eontrole

Tempos escolares

··Honlrio escolar Cooptativa, eonvergente Tecnico Exec~o Criteria!

..Temnos escolares Vinculante, divemente Intenm!dio Todas

Esnaco eseolar Coonlativa~conver"ente Teenieo Todas

Materiais de Cooptativa, convergente Teenieo Todas

Ensino

Rela~iies Escola· Cooptativa, Convergente Teenieo Todas

Comunidade

Avalia~iio Cooptativa, eonvergente Teenieo Todas
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3.. DAVIA CONTRADH;OES ENTRE PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS E

ESTRATEGIAS DE CONTROLE DA ACc,;AO DOS PROFESSORES QUE
ABRISSEM CORREDORES DE LIBERDADE PEDAGOGICA NA
ESCOLA?

Dissemos no ponto 2.2. que 0 facto de a DGEB impor os objectivos especificos para

os diferentes programas limitava a liberdade de defini~ao das estrategias de ensino

aprendizagem e que, por isso, a escola primana se situava mais no nive! organizacional tecnico

do que no intermedio como seria desejavel numa "adhocracia pedag6gica".

Por6m, a analise das formas de controle do cumprimento desses objectivos especfficos

por parte da DGEB, nem sernpre revela coerencia entre a obrigatoriedade do seu cumprimento e

as estrategias usadas que, em determinados campos, parecem fomentar mais a "adbocracia" do

que 0 uniformismo curricular e pedag6gico. Tais estrategias foram 0 papel atribuido a
Insp~ao do Ensino, a aboli~ao das provas finais de avali~ao dos alunos, e a inexistencia de

criterios para a avalia~ao profissional dos professores. Analisemo-Ias ainda que brevemente.

3.1. 0 PAPEL DA INSPECc,;AO DO ENSINO

Entre 1973 e 1979, 0 papel da Inspec~aodo Ensino Primario, integrada nos Servi~os

de Inspec~ao,na DGEB, foi regulado pelo D.L. 45n3, de 12/2, sem ter sido revogado 0 Dec.

22369, de 1933. No entanto, 0 espirito da legisla~ao de 1973 parece enfatizar mais a

orienta~ao, 0 acompanharnento e a supervisao profissional do que 0 controle burocratic087.

A partir de 1980, as competencias dos Inspectores passaram a ser reguladas pelo

Dec.Lei nO 540n9, de 31/12, no quadro de uma estrutura especffica de controle - a Inspec~ao

Geral de Ensino, por exclusao da DGEB daquelas fun~1ies. Este diploma enfatiza muito mais 0

controle do processo pedag6gico do que a orienta~ao dos professores e constitui a Inspec~ao

como estrutura especffica de informa~ao vertical, de baixo para cima, sobre 0 funcionamento

do sistema. No campo da legalidade burocratica, compete especialmente aos inspectores

87 Sao as seguintes as competencias atribuidas:

"a)Fomentar e orientar a investiga,ao pedag6gica nos estabelecimenlos de ensino;

b)Velar pelaqualidade do ensino;

c)Orientar as actividades destinadas aavaii"l'ao dos conbecimenlos dos alunos e, designadamente, 0 servil'O
deexames;

d)Superintender na classifica,lio do servi,o docente dos professores e educadores de infancia;

e)Exercer a ac,ao disciplinar que se mostrar conveniente no que respeita a alunos e professores;

f)Colaborar na orienlal'iio pedag6gica do pessoal docente do ensino oficial e particular;

g)Colaborar nas ac,5es de forma,ao e actuaiiza,iio do pessoal docente, bern como nas ac,oes de form~ao
complementar destinadas aos dirigentes dos estabelecimentos de ensino e aos professores orientadores de
esffigios ou de experiencias pedag6gicas" (D.L. 45n3, de 12/2, art' 6').
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"Velar pela qualidade do ensino" e "assegurar 0 cumprimento das disposir;6es legais e

das orientar;6es de dmbito pedag6gico"88 .

Formalmente, estas competencias significam poder de direc9ao por parte da DGEB,

atraves da Inspec9ao, e, em consequencia, subordina9ao das escolas e dos professores a esse

poder de direc9ao, 0 que e congruente com 0 nfvel organizacional tecnico.

No entanto, urn Despacho de 198289 colocou a Inspec9ao no terreno da orienta9ao

pedag6gica e profissional dos professores, transformando os Inspectores em dinamizadores

pedag6gicos da forma9ao :

"Na sua expressdo actual, 0 conceito de controle abrange a possibilidade de

intervenr;do, no sentido de melhorar atitudes tecnicas ou de corrigir distorr;6es identijicadas,

decorrendo daf que uma das actividades fundamentais dos inspectores se exerr;e em acr;do de

apoio sistematico aactividade de cada urn dos agentes educativos"90.

Este quadro aponta pois para a forma9ao de professores e para a assurnP9ao do papel

de supervisores pedag6gicos por parte dos Inspectores ainda que no contexto da legalidade

pedag6gica. Esta afmna9ao teria de ser testada junto dos professores, 0 que nao era objectivo

deste trabalho.No entanto, formullimos a pergunta a algnmas professoras que confmnaram

esta tendencia. Outras, porem, afmnaram que 0 papel da Inspec9ao POOag6gica nao se fazia

sentir no Ensino Primano. Algumas delas, com quinze e vinte anos de servi90, afirmaram

mesmo que nunca tinham sido visitadas pela Inspec9a091. No entanto, 0 mOOo da sua presen9a

e consequencias era factor deterrninante na inculca9ao da cultura da obediencia perante a

Inspec9ao e 0 Minist6rio.

3.2. AUSENCIA DE ESTRATEGIAS DE CONTROLE DO CUMPRIMENTO

DOS OBJECTIVOS ESPECIFICOS E DOS RESULTADOS DA

AVALIAC;Ao

Como vimos no capitulo anterior, 0 Estado Novo garantiu a unidade organizacional

entre a concep9ao e a execu9ao pedag6gicas atraves da imposi9ao dos manuais escolares e dos

exames. Se os manuais lirnitavam os conteudos e os campos de interven9ao dos professores,

os exames "obrigavam" Ii obediencia quer aos preceitos pOOag6gicos impostos, quer ao ensino

dos conteudos deterrninados.

o que caracteriza a organiza9ao pedag6gica p6s-78 e a impossibilidade por parte das

estruturas de adrninistra9ao concelhia, distrital e central de controlarem quer 0 cumprimento dos

objectivos especificos, quer 0 cumprimento dos conteudos, em virtude de nao terem formas de

88

89

90
91

D.L.540n9, de 31/12. art' 12'
Desp. 39/82. de 31/12
Idem

o desp. 39/82 refere a rel3\'iio Inspector/Professor como de 1/450, 0 que
inspec,iio mas niio a da assimil3\'iio da sua cultura.

revela a ineficacia da
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o fazer pois, abolidas as provas de avalia~ao final em 1978 e salvaguardado 0 pluralismo dos

manuais escolares, os professores encontrariam ai urn corredor de liberdade para a criatividade

e para a adhocracia pedag6gica.

A existencia deste corredor de Iiberdade tornou possivel a

responsabiliza~ao profissional dos professores e a emergencia da inova~ao e

da mudan~a na escola primaria. Isto confirma que reside na pessoa do professor a

dimensao da mudan~a na Esco1a, pois como dizem Climaco e Rangel (1988) tal depende

"00 consciencia que os professores tiverem da necessidade da autonomia e do que

entendem que eeducai;tioDepende tambem 00 percepi;tio que tiverem do que ea Escola e do

seu proprio papel como agentes de mudani;a e desenvolvimento da sociedade" 92.

Daqui a necessaria aposta na forma~ao dos professores, aposta operada globalmente

desde 1974, sendo que 0 diagn6stico da situa~ao actual, provocada pe1a dispersao do parque

esco1ar, iso1ando os professores, deixa estas palavras de Rita Leal (1988) como urn alerta para

a necessaria reflexao:

"...em plena vivencia de anomia, encontram-se professores sem umafilosofia de

educai;tio: sem parabolas para transmitir as criani;as modelos de aCi;iio e de sabedoria, sem

pratica do didlogo e 00 experimentai;iio, de regras de vida no contexto da actividade em grupo,

sem a codijicai;tio de leis de civismo no I1mbito 00 pratica social (...)" 93.

Nao adrnira, por isso, uma fraca rentabiliza~ao das potencia1idades do Conse1ho

Esco1ar, agravada com a falta de meios fmanceiros e de ambientes sociais estimulantes.

3.3. A INEXISTENCIA DE AVALIACAO PROFISSIONAL DOS

PROFESSORES COMO INIBICAO DO APROVEITAMENTO DOS

CORREDORES DE LIBERDADE PEDAGOGICA

A partir do "25 de Abril de 1974", os professores deixaram de ser avaliados pe10 seu

desempenho profissional, ou melhor dito, passaram a ser avaliados adrninistrativamente. A

contesta~ao ao modele de avalia~ao existente ate aque1a data, pe1a sua arbitrariedade e

burocratismo impos a nao-avalia~ao sem se encontrar, are aos nossos dias, urn mode10 que

u1trapassando criterios extemos de avalia~ao do desempenho, "entrasse dentro" da actividade

profissiona1 dos professores e fosse factor de renova~ao pela constru~ao de uma forma de

avalia~ao que avaliasse tanto 0 processo como 0 produto pedag6gicos.

Assim, os professores deixararn de ter qua1quer padrao de referencia e, entregues a si

pr6prios, praticaram a auto-ava1ia~ao de que a sua autoforma~ao era paradigma constituinte.

Praticas antigas rnisturam-se ainda hoje com metodos inovadores, caracterizando-se os

Maria do Canno Clfmaco e Manuel Rangel (1988): Pniticas de Gestao - Ensino Primario, Gabinete de
Estudos e Planeamento do Minist6rio da Educll9ao, Lisboa, p. 10

93) Maria Rita Mendes Leal (1987): Factores Pessoais para 0 Sucesso Educativo, in Comissao de Reforma do
Sistema Educativo (1987): Medidas que Promovam 0 Sucesso Educativo, MEC/GEP, Lisboa, pp.45-62
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professores por urn grande assimetrismo na forma~iio, conforme 0 seu perfil pessoal e

profissional, a motiva~iio fornecida pelos contextos em que trabalham e 0 grupo em que

trabalham. Neste quadro, quer a participa~iio, quer a emergencia do professor profissional se

tornam diffceis ja que ele favorece a manuten~iio de comportamentos contr.irios ilqueles que

Stenhouse definiu como caracterfsticos do professor profissional:

"(. ..) uma capaciriade para 0 autodesenvolvimento profissional autonomo mediante

uma analise sistematica ria propria pratica. a reflexiio sobre 0 trabalho de outros professores e a

comprovar;ao dns conhecimentos mediante procedimentos de investigar;iio na sala de aula"94.

A capacidade de inova~iio e de participa~ao dos professores e assim correlata da

capacidade de reflexao e avalialiiio crftica sobre a sua propria situa~iio, reflexiio e avalia~iio que

niio sao incrementadas numa organiz~iio burocratica mas sim numa organiza~ao participativa e

tendencialmente profissional como vanos estudos ja demonstraram (Sergiovanni e Starrat,

1978; Benavente, 1990; Alonso, 1987). Neste sentido, a ausencia de processos de avalia~ao

sistematica sobre a escola, os procedimentos pedag6gicos e a actualiiio dos professores, no

interior da pr6pria escola, foi factor de empobrecimento da participa~ao, da inova~ao e da

mudan~a quer no sentido organizacional, quer no sentido educacional.

3.4. AS LIMITAc,;6ES ESTRUTURAIS DA ESCOLA COMO CAUSAS DE

NAO.PARTICIPAc,;AO

Quando se fala na organiza~ao do ensino prirrulrio, ocorrem-nos de imediato as ideias

da dispersiio da rede escolar, da dimensiio dos estabelecimentos de ensino e das carencias

econ6micas ao nivel da sua gestiio.O modelo organizativo e para todos os estabelecimentos

identico, 0 que, inevitavelmente, foi refor~ando 0 centralismo burocratico atraves de .. urn

sistema exterior de decisiio e controlo de vida interna das escolas" 95 onde a

margem de autonomia destas e minima "estando 0 papel dos professores e dns orgaos de

gestao praticamente reduzido aaplicar;iio/execur;ao do que esta previamente definido e
regulamentadn"96.

A situaliiio de pobreza das escolas, sem or~amentos, sem material de apoio, sem

cantinas, refor~a 0 isolamento e 0 abandono dos professores "em rotinas adquiridas ao Longo

dos anos. que muitas vezes, impedem 0 questionamento dessas mesmas rotinas. e fecham a
escola sobre si mesma"97.

94

95

96

97

L. Stenhouse (1981): An Introduction to Curriculum Research and Devellopment, London, Heinemann
Educational Books Ltd, citado pur Luisa Alonso(I987): A Avali~ao do Professor como Instrumento de
Inova~ao: urn Modelo para 0 Desenvolvimento Profissional dos Professores, Comuni~ao apresentada ao
semin3rio "Estatuto da Carreira Docente e Avali~ao dos Professores", organizado pela FNE, Porto,M~o
de 1987.

Maria do Carmo Climaco e Manuel Rangel, (1988), op. cit, p. 86

Idem

Idem, 87
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Sendo a interacl(ao grupal condil(ao basica para 0 desenvolvimento da participal(ao, a

maior parte dos professores nao poderia beneficiar dela pela pr6pria estrutura do parque

escolar, na medida em que a maior parte das escolas nao tern mais que tres salas de aula. Esta

situal(ao impede a construl(ao de dinamicas de mudanl(a, mais favoraveis em equipas

educativas. Mas nem 0 Conselho Escolar contribuiu para a crial(ao do espfrito de grupo e de

equipa ja que, na avali~ao de Clfmaco e Rangel, a escola e, fundarnentalmente, uma instituil(ao

hetr6norna.

o resultado foi 0 desenvolvimento de atitudes conformistas porque, perante a falta de

novos modelos pedag6gicos e institucionais, os professores optaram pelos antigos ja

conhecidos e enquadrados na rotina da escola. Como se a relativa anomia pedag6gica fosse

factor de ansiedade e de falta de oriental(ao, 0 discurso norrnativo parece ser ainda a melhor

oriental(ao dos professores. A cultura burocratica nao foi substitufda porque "e dificil a

renovar;iio pedag6gica a partir das escolas e dos professores num sistema onde predomine 0

centralismo burocratico''98 na medida em que este nao se preocupa com a ad0Pltao da inov~ao

pelos actores.

Queremos dizer que em outras condil(Oes estruturais e com outro tipo de forrnal(ao dos

professores a Escola PriIruiria poderia ser no plano pedag6gico urna instituil(ao participativa? A

nossa resposta e sim nao por uma vontade explfcita do Minisrerio da Educal(ao mas porque a

hip6tese da incongruencia entre 0 cumprimento obrigat6rio dos objectivos especfficos e a

ausencia de estrategias de controle desse cumprimento deixa margens de liberdade que podem

instituir a pratica dos actores apesar das norrnas: "Entre 0 cumprimento cego da lei e a

capacidade de adaptar;iio da norma aos contextos especfjicos,ficam algumas reduzidas margens

de autonomia, cuja realizar;iio depende da consciencia que os professores tiverem da

necessidade da autonomia"99. Ou como escreveu Lima, "por mais poderosos que os controlos

pol£tico-administrativos possam ser, mesmo no contexto de uma administrar;iio burocratica

centralizada, os actores gozam sempre de uma certa margem de autonomia"IOO.

98

99

100

Joao Fonnosinho (1984) estabelece como etapas de wn processo de inovlI\'ao a conce~ao, a ado~ao pelos
actores e a execu,ao. "Num sistema de centra1ismo burocratico 0 processo einvertido: 11 formula,ao segue
se directamente a implementa(:ao, sem cuidar do facto de os professores terem ou nao adoptado a inova(:ao".
Ver Formosinho (1984): A RenovlI\'ao Pedag6gica numa AdminiSlrll\'ao Centralizada, Comunica,ao ao I
Congresso de Movimentos de Renova,ao Pedag6gica - Ponencias e Comunicaciones, in Revista 0
Ensino, n's 7,8,9 e 10, p. 105

Clfmaco e Rangel, op. cit., p. 10

Licinio Lima (1991), op. cit., p.71
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CONCLUSAO

Tenninado 0 percurso que nos propusemos cumprir, importa agora concluir a nossa
analise com algumas ideias-sfntese. Referi-las-emos as hip6teses fonnuladas.

1. A CONFIRMA<;AO DAS HIPOTESES

A primeira conclusao geral a extrair e a da confirma~ao das hip6teses formuladas.

Procuraremos justificar esta conclusao nos pontos 1.1. a 1.3..

1.l.HIPOTESE 1: CONGRUENCIA ENTRE OS PRINCIPIOS POLITICO·
ADMINISTRATIVOS DO ESTADO NOVO E AS
ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE
ADMINISTRA<;AO DA EDUCA<;AO PRIMARIA NESSE
PERIODO: A IMPOSSmILIDADE DA PARTICIPA<;AO

Toda a organiza~ao administrativa do Estado Novo assenta nos princfpios polftico

administrativos dorninantes nesse perfodo, tipificados por Fonnosinho (1987): a centraliza~ao

da Adrninistra~ao Publica e das decisOes organizacionais em consequencia da julgada

incapacidade da sociedade civil, a teoria das elites em consequencia da defendida desigualdade

natural entre os homens, a obediencia face a "aben~oada" legitirnidade dos Govemantes e seus
representantes, a ausencia de discussao e participa~ao na vida publica face a existencia de

Chefes "sabedores", 0 apoliticismo e 0 recolhimento porque e na vida familiar que 0 cidadao

"Estadonovense" se realiza.

Como estrategias para realizar estes princfpios na Administra~ao PUblica, os dirigentes

do Estado Novo usaram, fundamentalmente, cinco: a jli referida centraliza~ao do poder de

decidir; a compartimentaliza~ao dos diversos domfnios administrativos como forma de dirninuir

a capacidade de interven~ao dos dirigentes; a regulamenta~ao/normativiza~ao das actividades a

realizar como fonna de poderem controlar os funcionanos; a hierarquiz~ao/estrutura~ao da

cadeia de mando como forma de construfrem a herarquia; e a atribui~ao de fun~oes gradativas

de controle aos responsliveis de cada estrutura de mando como forma de garantirem a

responsabiliz~ao em tOOos os nlveis de adrninistra~ao.

No entanto, na adrninistra~ao da educa~ao primaria, houve aspectos visfveis que
seguirarn urn carninho algo diferente. Refor~aram-se sobretudo as estrategias de controle e

dirninuiram-se, numa primeira fase, (1928-1932) as estrategias de compartimentaliza~ao, para

refo~ar a capacidade de controle. Logo em 1928, foram unificados os Cfrculos Escolares nas

Regioes Escolares e as Reparti~oes da DGPN sofreram redu~oes em 1929, mas a

compartimentaliza~ao ganhou terreno a partir de 1933. A partir desta data, permaneceu a



- 256 -

descompartimentaliza~ao ao nivel distrital, concelhio e local para dar for~a aos Inspectores e

aos Directores de Escola.

Na linha da "normativiza~ao" iniciada nos perfodos liberal e Primeiro-Republicano, e

analisados por Fernandes (1992)I, outra estrategia usada pela administra~ao da educa~ao

primma foi a da regulament~ao e estandardiza~ao da vida escolar, tanto burocnitica como
pedagogica. No entanto, 0 Estado Novo substituiu a racionalidade tecnico-burocratica e

t6cnico-pedagogica da I Republica pelo lan~amento de instru~Oes prescritivas sobre 0 processo

pedagogico, misturando 0 discurso mormativo com 0 discurso valorativo e ideologico, com

avisos de que 0 seu nao cumprimento das instru~Oes implicaria procedimentos disciplinares. Ao

mesmo tempo, era implementada, a partir de 1933, uma estrategia de isolamento dos

professores do Ensino Primmo, mediante a extin~ao do Conselho Escolar e do refors;o das

fun~Oes do Director de Escola. Mas porque 0 Director de Escola podia ainda nao ser suficiente

como estrategia de controle dos professores, fonun usadas estrategias lirnitativas quer sobre os

materiais escolares (manuais escolares unicos, cademos escolares e outro material escolar), aD

mesmo tempo que se instituia na sociedade civil, atraves do Paroco e do Regedor de

Freguesia, uma vigiHincia ideologica e "moral" ao "espfrito" dos professores.

Do mesmo modo, a teoria da obediencia era disseminada atraves do apelo e apego a
imagem do professor aposto10, cumpridor e guardao zeloso do espfrito e da letra das leis.

Assim se construia 0 respeito pela "Lei "e pela "Norma" como se ela tivesse uma for~a

absortiva dos professores, reconhecida por Lima (1992)2, mesmo depois do 25 de Abril:

"A palavra "legislQl;iio" tem, nas escolas, um sentido largo que destaca sobretudo 0

caracter normativo e impositivo de determinadas orientar;oes que (...) sao impostas, realr;ando
mais os conteUdos da imposir;iio do que propriamente as formas de que se reveste".

Nao era apenas 0 exercico do controle burocratico-legal sobre os professores que

garantia 0 cumprimento das normas e orienta~oes mas tamb6m toda a cultura organizacional

envolvente e constituiunte do "ethos" da administra~ao da educa~iio primliria.

As anaIises efectuadas nos capitulos IV e VI demonstram nao so a congruencia entre

os principios polftico-administrativos e a administra~ao educacional primma, como a

congruencia entre estrategias de administra~ao burocratica e estrategias de administra~ao

pedagogica. Com efeito, a prevalencia da participa~ao cooptativa, do nivel organizacional
tecnico e da execu~ao normativa, no dominic pedagogico, fazem aproximar demasiadamente

este dominio daquele. No entanto, se a impossibilidade da participa~ao dos professores na

administra~ao burocratica surge inquestionavel, essa impossibilidade de participa~ao na

organiza~ao do processo de ensino so se realizou atraves de elementos de controle intemo ao

proprio processo (controle dos materiais de ensino, controle do processo de avalia~ao), unica

1 Ant6nio Sousa Fernandes (1992): A centraliza~lio burocnitica do Ensino Secund3rio - Evolu~lio do
Sistema Educativo Portugues nos Periodos Liberal e Republicano - Tese de Doutoramento, Universidade
do Minho. Braga Diz Sousa Feranndes 1Icerca da continuidade da nonnativiza~lio no Estado Novo, em
rela~lio aos periodos anteriores: "(...) 0 Estado Novo nlio se desvia do paradigma e organiza~o do ensino
estruturado nas epocas anteriores.limitando-se a ajustli-lo 11 sua ideologia" (Idem, p. 454).

2 Lima (1992): A Escola como Organiza~lio e a Participa~lio na Organiza~lio Escolar, Universidade do
Minho, Instituto de Educ~lio, Braga, p. 165
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fonna de garantir a obediencia dos professores face ilquela irrecusavel capacidade de ruptura

com orienta~oesvindas de cirna, que Claude Lefort reclama para os docentes3 e que, tiveram

alguma expresslio a partir da d&ada de 60, com a renova~lio educacional empreendida, apesar

de a descompartimentaliza~lio pedagogica da educa~lio primaria so ter sido operada em plena

Refonna Veiga Simlio. Apesar de tudo, e ao contrario do dominio burocratico, 0 dominio

pedagogico proporcionou aos professores (e muito mais a partir da Reforma de 1960),

pequenas oportunidades de desvios, sem contudo se poderem constituir em "infidelidades

nonnativas"4 (na feliz expresslio de Lima, 1992), que as componentes classificadas com a

fun~lio de execu~lio criterial documentam. (Ver QUADRO N" 22, CAp. VI).

Continuando na linha de nonnativiza~lio empreendida nos dois periodos anteriores, 0

Estado Novo refo~ou a subordina~lio dos professores "0 uniformizar;do do sistema de ensino
e 0 burocratizar;do dos processos pedag6gicos"S gra~as acomparticip~lio da administra~lioda

educa~lio dos mesmos principios do Estado Administrativo, "the most congruent with the
passivity aim of the regim"6. Por isso, num excurso ao trabalho de Fonnosinho, referido na

nota anterior, Femandes(1992) ajuda-nos a fundarnentar naquele autor a validade da nossa

primeira hip6tese:

"Uma cone/usdo se retira da tese de lodo Formosinho: durante 0 Estado Novo,
alcanr;a-se um elevado grau de congruencia entre 0 modelo burocratico do sistema educativo e 0

modelo de regular;do social, tornando-se por outro lado mais evidente a contradir;tio entre a
burocratizar;do da educar;do escolar desenvolvida durante os perfodos liberal e republicano e a
sua adequar;do para a promor;do da modernizar;tio e democratizar;tio da sociedade portuguesa.
Pelo contrario, consolida-se a socializar;tio para a ndo intervenr;do polftica e reforr;am-se as
tendencias para a estagnar;tio e "ossijicar;tio" da educar;tio escolar que se repercutem para atem
da queda do Regime"7.

1.2. HIPOTESE 2: INCONGRUENCIA ENTRE OS PRINCIPIOS POLITICO

ADMINISTRATIVOS DA REPUBLICA DEMOCRATICA E

PLURALISTA E AS ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS

DA ADMINISTRAC;AO PUBLICA E DA

ADMINISTRAC;Ao DA EDUCACAo PRIMARIA

3 Transcrevemos de Lima (1992), op. cit, p. 164, nota) esta citaeao de Claude Lefort: "R certo que (0
Professor) se encontra submetido a um poder administrativo. A sua sorte depende das decisOes tomadas ao
nivel da direccao de um servieo do minist6rio. Mas ele escapa, em larga medida a esse poder: 0 conteudo da
sua actividade s6 e determinado numa medida extremamente parcial pelos servieos dos ministerios (...)". A
expressllo entre parentesis e nossa. Ver Claude Lefort, in VARIOS, A Burocracia, Lisboa, SocicUltur, S.
D., pp. 272-273.

4 Lima, op. cit, p. 171 define assim "infidelidade normativa": "Nao perspectivamos esta infidelidade como
um mero desvio, com canlcater de excepcao, mas antes como urn fen6meno tipieo que pode caracterizar os
actores educativos e a aceao organizacional escolar. De resto tal fen6meno s6 pode ser caracterizado como
constituindo uma infidelidade por oposieao aconformidade normativa-burocnitica de que se parte como
refen:ncia mais consensualmente aceite".

S Fernandes (1992), op. cit, p. 447.

6 Formosinho, (1987), op. cit, p. 317).

7 Fernandes, (1992), op. cit, p. 456)
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As palavras de Fernandes, que acabamos de citar, pennitern-nos fazer a transi~iio entre

os dois periodos ern estudo, evidenciando desde logo os problemas estruturais que a

administra~iio publica e a administra~iio da educa~iio sofreram no segundo periodo.
Evidenciamos, no Capitulo II, a distancia entre os principios da descentraliza~iio expressos nas

Constitui~oes de 1976 e 1982 e a realidade da centraliza~iio administrativa sob a forma de

algoma desconcentra~iio administrativa. Vimos que 0 poder autarquico ("0 poder local")

poderia funcionar como uma vaIbula de escape para 0 esmorecirnento das tensoes entre 0 poder

central e os cidadiios. Evidenciamos ainda como a participa~iio, de directa e vinculante, no
primeiro subperiodo (1974-75), se foi lentamente reduzindo a particip~iio directa no voto e a

participa~iio consu1tiva e representada nas decisoes, a partir da normaliza~iio (1976-1983).

Finalmente, pusemos em evidencia a contradi~iio entre a conce~iio social como principio e as

estrategias de coopta~iio da sociedade civil presentes na sua regu1amen~iio. Vimos como 0

funcionamento do Conselho Nacional de Educa~iio era disto urn exemplo.

Na medida em que, ao nivel dos principios, a Constitui~iio de 1976 integra todos os

principios da democracia como participa~iio e da participa~iio directa e vinculante na gestiio,

consagrados no "periodo da mobiliza~iio revolucionaria" (1974-1975) 0 que obriga niio s6 a

democratiza~do da educa~do como a constru~iio da escola democrdtica8, hipotetizamos a

contradi~iio entre tais principios e as estrategias de administra~iio publica e educacional. Quanto

as estrategias de administra~iio publica, ja nos pronunciamos no paragrafo anterior. No entanto,

niio sera escandaloso afrrmar ainda que, aparte a descentraliza~iio territorial das autarquias e

funcional das universidades; a possibilidade da participa~iio consultiva na defini~iio das

politicas, 0 exercicio da liberdade sindical e a participa~iio na gestiio escolar e hospitalar, a

centraliza~iio da administra~iiopublica e evidente, niio conseguindo a Republica Democmtica e

Pluralista ultrapassar a realiza~iio das ideias desconcentradoras do ultimo subperiodo do Estado

Nov09. Pelo contrario, elas siio 0 paradigma da ac~iio desconcentradora ate aos nossos dias.

E a administra~iio da educa~iio primaria? Sera que alguma vez se viu confrontada com

"0 poder dos trabalhadores" (leia-se professores), atraves da conquista da sua gestiio? 0 nosso

trabalho niio analisa " a participa~iio praticada" e, por isso, niio podemos responder a esta

pergunta. No campo te6rico, niio e provavel, na medida em que a escola primaria niio reunia

condi~oes organizacionais para 0 efeito. No entanto, e possivel que em alguns Distritos e

Concelhos do pais isso pudesse ter acontecido, pois houve saneamentos de Directores

Escolares, de Delegados Escolares e de Directores de Escola

No plano da "participa~iio decretada" niio houve reconhecimento da "iniciativa

popular" logo ap6s 0 25 de Abril, ao contrario do que aconteceu atraves do D.L. 22ln4 para

os ensinos preparat6rio e secundario. No plano ainda da mesma participa~iio, os "ventos de

8 Licinio Lima (1992), op. cit, pp. 132-145 distingue os dois conceitos. 0 primeiro na perspectiva das
politicas educativas e 0 segundo na organ~llo da escola para a democracia e para a partici~llo

9 Ver a este respeito, Marcelo Caetano (1967), op. cit. e ainda 0 D.L. 48905, de 1113/69, sobre a Organica
Administrativa do Planeamento Regional
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regulamenta~ao" do Estado sobre a participa~iio na gestiio fizeram-se sentir ainda antes daqueles

nfveis de ensino pois, se como afmna Lima (1992), 0 Dl. 735-Af74 constituiu uma primeira

tentativa de regulamenta~ao, entiio 0 Despacho 68n4 de Prostes da Fonseca constituiu-o

igualmente. A questiio de fundo e que, mesmo no subperfodo em que a administr~ao central

partilhou a execu~aolO com os professores (1975-1977), 0 fez de uma fonna regulamentada,

menos em 1975 do que a partir de 1976, e certo, mas nem assim integrando as fun~oes

administrativas e as fun~oes pedag6gicas. Aquelas conservaram-se intocadas ate 1981, para

neste ano serem legitimadas na reedi~ao da versao de 1933, despida da componente

pedag6gica.

A organiza~ao administrativa da educa~ao primaria sofreu urn "enxerto" mas

atravessou quase intocada, escondida no seu "cacifo", plasmada na sua versao estadonovense,

os dois perfodos em estudo, iludindo 0 seu centralismo e 0 seu poder opressivo. Primeiro,
atraves da coopta~ao dos professores para a gestiio da execu~ao, nas CornissOes Concelhias e

no Conselho Coordenador Oistrital (ate finais de 1977) e da reprodu~ao do primeiro

republicano Conselho Escolar, na escola. E depois, (a partir de 1978), com a "nonnaliza~ao e a

desvaloriza~ao da sociedade civil" ficando a participa«ao dos professores reduzida aescola, ao

Conselho Escolar, cooptando-se 0 Director de Escola, segundo 0 modelo de 1933, para

reprodu~ao da cadeia de mando, de controle e de responsabili~ao.

"Olhada" a estrutura da adminis~ao primaria em fun~ao do quadro te6rico tra~ado no

Cap. I, verificamos que 0 conceito de organiza«iio que prevalece nos dois perfodos em

anlllise e 0 de organiza~ao como

"forma y disposicion de los organos, es decir, la estructura de organos,
responsabilidades e relaciones formales entre los distintos organos y puestos"
(Oacal,1986,p.316).

Com efeito, a aloca«ao das pessoas as tarefas adrninistrativas faz-se em termos de

"encaixe" nas estruturas e departamentos criados por decisao polftica e, dentro dessa aloca«ao,

faz-se por hierarquias burocniticas legitirnadas por urn qualquer acto legislativo.

As rela«6es entre as pessoas sao, elas tambern, essencialmente condicionadas

pela estrutura formal, pois a fun«ao que cada urn exerce obedece, antes de mais nada, a
autoridade escalar do departamento e adramaturgia burocratica da certifica~ao dos actos

administrativos pelo superior hierarquico de cada unidade departamental, como forma de

garantir a possibilidade de responsabiliza«ao perante os superiores hierarquicos e toffiar visfvel

e actuante a capaciadade de controle perante os subordinados. Oaf a necessidade que a

adminis~ao teve de colocar nas escolas urn Director de Escola

Como consequencia deste conceito de organiza«iio como conjunto de

estruturas hierarquicas e fechadas, emerge 0 conceito de organiza\;iio mecanica, com

o significado que Ihe e atribufdo por Burns e Stalker (1961), tendendo adiminui~ao das fontes

10 De facto nao partilhou mais que a execu,ao pois como afmna Lima (1992. p. 466): "A particip3\'ao na
dirCC\'ao da escola esta praticarnente vedada aos actores escolares, potencialmente participantes; monop6lio
da interven,ao do poder central, a particiP3\'ao na direc,ao esubstituida pela participa,ao na execu,ao e nas
tarefas de gestao corrente"
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de incerteza na rela"ao com 0 ambiente. Parece-nos que 0 exemplo mais "mecanizado" da

redu"ao da incerteza p6s-25 de Abril e a redu"ao das fun"Oes dos Directores de Distrito Escolar
as fun"Oes administrativas e a entrega ao livre arbftrio dos professores das "possibilidade

deveres" de rela"ao com os encarregados de educa"ao. Em toda a organiza"ao da estrutura
administrativa da educa"ao pritruiria sao evidenciadas as caracteristicas fundamentais das

organiza"oes mecanicas, a saber: estruturas burocraticas assentes na divisiio
do trabalho, tarefas perfeitamente definidas e delimitadas, elevada
centraliza"iio das decisoes, hierarquia de autoridade rigida, sistemas simples de
controle, rela"oes de comunica"iio verticais, enfase em regras e procedimentos
por escrito.

Nao M pois diferen"as significativas entre a estrutura administrativa supraescolar, de
antes e depois do " 25 de abril de 1974" cujas mudan"as se baseiam,
fundamentalmente, na cria"iio de capacidades de resposta ao aumento da

cIientela a administrar. Neste sentido, a reorganiza"ao das estruturas centrais da
Administra"ao, em 1971,72 e 73 e depois, ate 1979, nao trouxe nada de inovador a nao ser a

rnudan"a do estatuto das novas estruturas que em vez de continuarem Reparti"Oes subiram ao
myel de Direc"Oes Gerais. Ha apenas uma mudan"a organizacional digna de registo quanto aos
processos organizacionais. Tern a ver com 0 Gabinete de Estudos e Planeamento que pretendeu
constituir-se como estrutura "adhocmtica".

Isoladamente, 0 periodo 1974-77, foi alem de paternalista, cooptativo,
mas s6 a analise da participa"iio praticada permitira responder se ele constituiu

urn corte no paradigma centralizador pela imposi"iio da vontade e infidelidade
normativa dos actores.

Tudo leva a concluir que, apesar de limitada, a horizontalidade das rela"oes de
cornunica"ao geradas no seio da "dernocratiza"ao " da administra"ao do Ensino Primano, entre
1974 e 77, fosse urna experiencia traumatica para urna adrninistra"ao dernasiado centralizada,
nada habituada as pressOes a partir dos nfveis inferiores. Por isso depressa tratou de anular a

turbulencia resultante da organiza"ao informal que 0 processo dernocratico proporcionava,

retomando a"pacffica" verticalidade das rela"oes de comunica"ao baseadas nurn 6rgao de
controle (Director Escolar, Delegado Escolar ou Director de Escola) e garantia da eficiencia
dos regulamentos).

No fundo, tratava-se de garantir urn processo de tomada de decisOes cornpatfvel
com os interesses da administra"iio central (incluindo nesta a dimensao poUtica e a dimensao
estrat6gica intermedia).Ora, este desiderata obriga a adrninistra"ao a garantir urn sistema de
informa"oes fidedignas que s6 the pode ser dado por urn seu representante fiavel e que esteja

em acordo com os objectivos da adrninistra"ao central, razao pela qual foram seguidas duas
estrategias: coopta"iio dos dirigentes e esvaziamento da capacidade decis6ria e
organizacional nos niveis inferiores.E que a este nfvel, sendo 0 controle rnais diffcil, os

actores poderiam desviar-se daqueles objectivos.
As evidencias das analises realizadas demonstrarn cabalmente de que modo a

centraliza"ao reduziu a administra"ao do ensino primano ao ritual quase mftico da passagern de
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diferentes "p6rticos salrados" para "comunicar" com os "cotes sllljpcriores". E a

prevalencia das fum;oes executivas, mesmo ao nivel tecnico, evidencia que os serviyos

distritais, concelhios e locais da administrayao central, sao "servi~os locais do estado",
onde fieis "scnidores" (expressao s6 desaparecida do vocabulario legislativo a partir de

1976, cumprem determinayOes em cuja concepyao nem sequerforarn ouvidos ll .

Ecerto que, ao nivel da escola primaria, a estrutura mudou. as Directores de Escola

deixaram de ser cooptados, sendo eleitos pelos professores, e 0 Conselho Escolar passou a ser

soberano. Mas soberano em que? As nossas conciusOes (ver cap. VII) apontam para a

soberania na execuyao, pela prevalencia do nivel organizacional tecnico e pela obrigatoriedade

de cumprirnento das orientayoes da administrayao central. Aos professores sobrou 0 Conselho

Escolar como 6rgao de dialogo e concertayao de metodos, de criterios de avaiiayao, de gestao

de conflitos, de interacyao grupal. No plano formal, ele realizou aquilo que Lima (1991)

estabeleceu como condiyao organizacional minima para a participayao:

"A "participaf:tio organizada", na escola, exigiu, pelo menos do ponto de vista formal,
a organizaf:tio da escola para a participaf:tio, ou seja, a criaf:tio de estruturas e de 6rgdos onde

essa participaf:do se passaria a realizar, configurando, desta feita, uma situaf:do democratica que
ndo pode deixar de ser levada em consideraf:tio quando se pretende estadar a participaf:tio na

escola (. ..) post-25 de Abril de 1974. (. ..). Participar e urn direito reciamado e conquistado
atraves da ajirmaf:tio de certos valores (democraticos) e da negaf:do de outros que estiveram na
base de urna situaf:tio de ntio participaf:doforf:ada, ou imposta".12

Mas 0 facto de na maior parte das componentes da organizayao do processo de ensino

termos verificado a possibilidade do exercfcio de todas as funyOes organizacionais, ainda que ao
nivel tecnico, constitui a organiza.,iio pedag6gica, no segundo periodo, como

ruptura com a do primeiro, e com a organiza~iio burocnitica do primeiro e do

segundo, embora nao suficiente para afirmar a possibilidade da participayao vinculante e

divergente dos professores no processo pedag6gico, ao nivel da participayao formal. Na

medida em que os professores sao "obrigados" a cumprir os objectivos especificos dos

programas e a "cooptar" para os mesmos programas 0 Plano de Escola e as relayoes Escola

Comunidade, a participa.,ao vinculante e divergente, e impossivel no plano da "participayao

decretada", onde emerge a cooptativa como dominadora. De resto, 0 facto do aumento

normativo progressivo das competencias do Conselho Escolar13 revela a sua crescente

normativizayao. Mas se considerarmos que, em 1975, nao the era atribuida qualquer

competencia burocnitica e que em 1985 tinha 9, confirmaremos aquela afirma.,ao de Lima

(1992) de "0 reforr;o normativo, sobretudo da participar;tio consagrada, parece ser

acompanhado pelo reforr;o das praticas desmobilizadoras"14.

11) Com efeito, varios diplomas legais, mesmo depois do "25 de abril utilizam a expressllo "servidores do
Estado".)Ver, por ex. 0 art' 2' do D.L. 152/75.

12 Licfnio Lima (1991), op. cit, p. 165
13 As competencias do Conselho Escolar erarn 4 em 1919, nenhuma em 1974,7 em 1975 e 28 em 1985.
14 Lima (1992): Op. cit, p. 285
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A possibilidade da participa\(ao vinculante atraves da "infidelidade nonnativa" e da

produ\(ao de nonnas precisaria de verifica\(ao empfrica, 0 que nao fizemos nem estabelecemos

como objectivo, mas reconhecemos como necessidade e limita\(ao deste trabalho.

1.3. HIPOTESES 3 e 4 : CONFIRMAC;AO DA POSSIBILIDADE DA
"INFIDELIDADE NORMATIVA" E DA
PRODUC;AO DE NORMAS NA ESCOLA
PRIMARIA E CONTRADIC;AO ENTRE A NAO
PARTICIPAC;AO BUROCRATICA E A
PARTICIPAC;AO PEDAGOGICA, SOBRETUDO
NO SEGUNDO PERIODO

As amilises efectuadas no ponto 3 do Capitulo VII, revelaram que,

organizacionalmente, no segundo perfodo, nao esta assegurado 0 controle nem sobre 0

cumprimento dos objectivos especificos expressos nos programas nem sobre a vincula\(ao do

Plano de Escola e das rela\(Oes Escola-Comunidade em rela\(ao a esses objectivos. Para isso,

seriam necessanas estrat6gias de controle quer sobre a produ\(ao de manuais escolares, quer

sobre as praticas educativas, quer sobre a avalia\(ao efectuada pelos professores. 0 que nao

acontece, quer pela dispersao do parque escolar primano, quer pelo papel atribuido 11

lnspec\(ao, sobretudo a partir de 1982 .

Esta realidade possibilita diferentes interpreta\(Oes dos objectivos, diferentes fonnas de

os operacionalizar, diferentes materiais de ensino e aprendizagem, diferentes fonnas de

avalia\(ao. Isto sugere que os professores poderiio nao seguir as "sugestoes de actividades",

explicitas nos prograrnas.

A Revista "Escola Democratica"15 que, em trabalho futuro, tencionamos analisar

categorialmente, expressa esta tendencia para a diversifica\(ao de experiencias e actividades de

aprendizagem. Atraves desta possibilidade de diversific~ao de experiencias de aprendizagem,

estaria assegurada a possibilidade da "infidelidade nonnativa" ao cumprimento dos objectivos

e atransfonna\(ao da escola em "locus de prodUl;t;iio de normas" 16 pedag6gicas e de nonnas

simbOlicas. Nunca, porem, seria uma "participat;iio consagrada", mas uma participa\(ao

praticada. Tambem nao caberia nas disfun\(oes organizacionais do processo burocratico porque

nao resultaria de comportamentos nao antecipados pelos planeadores da educa\(ao ainda que

possa enquadrar-se neles pois,

15 Revista da Direc~aoGeral do Ensino Basico que veio substituir a revista "Escola Portuguesa", a partir de
Setembro de 1974 e que ainda hoje se publica.

16 A expressao ede Licinio Lima (1992), p. 170: "Admitindo 0 facto de a reprodu~lio normativa poder nao
ser perfeita e em plena conformidade, havera que considerar a produ~ao de regras, organizacionalmente
loca1izada, quer como simples resposta alternativa, quer como forma de preencher eventuais espa~os nao
regulados normativamente. Neste sentido, a escola oao sera apenas urn locus de reprodu~ao, mas tambem
urn locus de produ~ao, admitindo-se que possa constituir-se como uma instAncia (auto) organizada para a
produ~ao de regras (oao formais e informais)"
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"Mesmo no caso de uma execu~iioem conformidade, a execu~iio redunda sempre em

uma interpreta~iio, estando condicionada por muitosfactores (canal de comunica~iio, extensiio e

caracter da mensagem, redes de comunica~iiointerorganizacionais, contexto organizacional e

suas influencias no contexto da mensagem, etc)"17.

Nao resultaria de disfuncionamentos nao antecipados porque 0 que esta em causa e a

ausencia de regulamenta~ao especffica quanto ao controle dos objectivos intencionados.
Assim, os professores do ensino primario, para alem de gozarem do privilegio

de serem dos poucos profissionais a poderem usar as vantagens da
democracia presencial e directa, (ao contrario dos da escola preparat6ria e
secundaria18) podem mover·se (no p6s-25 de Abril) num campo de relativa
anomia pedag6gica, propicia a diferentes interpreta~oes sobre a realidade
educativa que, no plano organizacional fazem da escola primaria uma
organiza~oanarquica em potencia (nem adhocnltica nem amirquica organizada).

A questiio que se levanta e a de saber se a cultura burocnltica oriunda da tradi~ao

centralista nao se constituira como obstaculo a essa diversifica~ao, face as deficiencias

estruturais da escola primana portuguesa e ao isolamento dos professores, irnpeditivo do efeito
sinergico da interac~ao grupal. Climaco e Rangel (1988), com base em evidencias empiricas,

responderam a esta questiio afirmando a impossibilidade actual das escolas e dos professores
em responderem ao desafio da democracia como participa~ao, uma vez que 0 sistema, no seu
isolamento, favorece atitudes de dependencia e de subserviencia aos normativos.

Ia a interpreta~ao da realidade pedag6gica do Estado Novo tern de ter em conta aquelas
disfun~Oes pois ai tod~ 0 processo e mecanismos de controle estavam previstos.

A disUlncia entre a participa~io no processo pedag6gico e a participa~io

no processo burocratico ficou evidenciada, no plano formal da participa~io

consagrada. Ela e muito maior no segundo periodo do que no primeiro pelas
razOes ja apontadas anteriormente.

Porem, essa distitncia, no plano formal, s6 permite afirmar a possibilidade da
participa~ao cooptativa e convergente, ainda que directa. E no plano informal, reserva para a

criatividade e interesse dos docentes essa possibilidade, dependendo da cultura organizacional
destes ocupar os corredores de liberdade que 0 sistema p6st-25 de Abril deixou abertos. Mas
como deixam entender Lima (1992, p. 172) e Alain Touraine (1981)19, 0 sistema centralizado

pode nao ser apenas da convenencia dos administradores, mas tambem dos actores executantes

que encontrariio nele uma forma de nao terem necessidade de inovar.

17 Lima (1992), op. cit, P 170
18 A este respeito, Lima (1992, p. 466) afirma: "A participa,ao, a nivel escolar, e uma participa,ao

insularizada e, como tal, tendencialmente geradora ou propiciadora de passividade e de nao participa,ao. A
insularidade da participa,ao verifica-se em diferentes aspectos. Desde logo, porque a participa,ao na
direc,lio da escola eslli praticamente vedada aos actores escolares potencialmente participantes (...)". Lima
refere-se obviarnente apartici~ao indirecta dos professores na gestlio.

19 Alain Touraine (1981): 0 P6s-Socialismo, Porto, Edi,oes Afrontamento, p. 177, citado por Lima (1992,
p. 172)
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Sera que a anomia pedag6gica post-25 de Abril resulta da compreensao e tradu~ao

desta realidade? Ou sera apenas a expressiio alienante de urn myel de ensino que ja nao conta

para fins de controle social desde 1978? E, a ser assim, nao seria a aliena~ao do ensino

primano por parte do Estado, a estrategia adequada il. perpetu~ao dos "herdeiros"?

Deixamos aqui algumas proclama~oes que, lidas a 20 anos de distincia nos ajudam a

reflectir:
"Sem 0 primeiro ensino que, tradiciona/mente entre nos se denomina primario, ndo

pode haver nem ensino secundario, nem ensino medio, nem ensino universitlirio"20;
"Professor Primario e um sfmb% de idealismo, de coragem, de fe e de

sacrijrcio.Professor Primario e urn soldado que ministra pdo do espfrito eforta/ece a propria
rafz da vida naciona/"21;

'Tudo 0 que puderfazer para me/horar e dignificar a situa,ao do professor que ensina
na escola primaria sera pouco, pois e/e e 0 obreiro mais va/oroso desta causa nacional e
continua a exercer a sua misstio quase em sacerd6cio";22

Por isso, "ia ndo podemos secar mais as nascentes dafonte onde as gera,oesfuturas
tem de beber; ja 000 podemos cortar as rafzes das arvores a que os vindouros tenham de pedir
sombra e sossego"23.

20 Jose Gomes Branco (DGEP) (1969), in Escola Portuguesa, n· 1344, Junho de
1969, p. 13
21 Jose Veiga Simao (1971), in Escola Portuguesa, nO 1368, Junho de 1971
22 Jose Veiga Simao (1972), in Escola Portuguesa, nO 1376, Fevereiro de 1972
23 Anlero de Quental, citado Por Jose Veiga Simao, in Escola Portuguesa, Idem
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ANEXO NQ 1- Chave Temporal dos
Decretos Leis e Portarias
Novo

1- 287 

Decretos,
no Estado

ANlJ 1" DECRETO I" PORTARIA

T926
1927
1928 14812 5137

T929 16315 5822
T930 17824 6574
1931 19186 6993
1932 20695 7261

1933 22056 7492
1934 23430 7742
1935 24832 7960

1936 26178 8328
193-'- 27469 8585
1938 28410 8904
1939 29385 9142
1940 30253 9423
194T 31096 9717
1942 31837 9986
1943 32618 10305
1944 33490 10566
1945 34360 10820
1946 35542 11231

1947 36087 11665
1948 --r6709 12229
1949 37273 12701
1950 37724 13030

1951 38147 13402
1952 38586 13792

1953 39074 14220
1954 39507 14690
1955 40025 15189
1956 40485 15685

TI57 40965 16120
1958 41498 16536
--r959 42084 16985

1961r 42797 17517
1961 43463 18184
1962 44144 18935
JlJ63 44R40 19614
1964 45522 20226

--r965 46141 21028
1906 468TI 21769
1967 47480 22422
1968 48193 23128
1969 'H\~,"O 23820
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Gavernas Presidente do Canselha ministra da SUb-Secretarias Secretarias Dames das
au Primeira ministra Educa~la de Estada ds Estada Sub-Secs. au Secs.

30/5/1926 a 19/6/26 JosS mendes Cabe~adas Jose mendes Cabe~adas

RnDandaHumbBrtada
Gama Ochoa. em 1/6/26

Jaaquim mendes das
Remedios. em 3/6/26

19/6/26 a 22/11/26 Games da Castl Rrtur Ricarda Jorge.
em 19/6/26

Is 22/11/26 a 18/1/28 Oscar Carmana 8lfreda magalhles. em

Plriada 22/11/26

18/1/28 a 817/29 Vicente de Freitas Duarte Pacheca;em
1926 18/1/28
- Gustava Cordeiro

1971 Ramos. em 10/11/28

817/29 a 21/1/30 IVins Ferraz Francisco Xavier da Sih •
Teles. em 817/29

Eduardo da Costa
FIT reira. em 11/9/29

8rtur IVllls Fsrraz, em
11/11/29

Victor Hugo Duarte de
Lemos. em 21/12/29

21/1/30 a 517/32 Casta Oliveira Gustava Cordeiro
Ramos. em 21/1/30
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Governos Prssidsnts do Conselho ministro da SUb-SeCl'etarias Secretarias nomes dos
ou Primeiro ministro Educa~llo de Estado de Estado Sub-Secs. ou Secs.

I - 517/32 a 11/"1/33 Salazar Gustavo Cordeiro Ramos
(21/1/30 a 11/1133)

11- 111"1/33 a 18/1/3 Salazar Rlexandre Sousa Pinto
(2"117/33 a 29/6/3"1)
Euslbio Tllllagnini de m
Encarna~llo (29/6/3"1 a
1711/36)
Rnt6nio Faria Carneiro
Pacheco (18/1/36 a
8/3/39)

IS manuel Rodriguel (min

Pariodo da Justi~a SUb-Secretaria de Esta-
9/3/39 a 2718/"10) do da Educa~llo naciona

1932 mario de Figueiredo (10 toi nameado sub-sec
- (28/8/"10 a 5/9/"1"1) em "1"1)

197"1 JOSI Caeiro da mata Sub-Secretaria de Esta- Herculano de Rmorim
(6/9/"1"1 a 3/21"17) do da Educa~llo naciona Ferreira (6/9/"1"1-11/21

(so toi namudo sub-sec Luis Filipe Leite Pinto
em "1"1) (11/21"16 a "I/21"!7)

Luis Filipe Leite Pinto
("1/21"17 a 1215/"19)

F. R Pires de Lima SUb-SeCl'etaria de Esta- Henrique Veilla de ma-
("I/21"!7 a 617/55) do da Educa~llo naciona csdo (2716/"19 a 717/55

Francisco de Paula Lei- (so toi namudo sub-ssc Baltazar Rsbelo Sousa
te Pinto (717/55 a 3/5/ 14m "1"1) 2117/55 a "1/5/61)
manuel Lopes Rlmeida SUb-SeCl'etaria de Esta- C. E. 8aptista Soversl

("1/5/61 a 3/12162) do da Educa~llo naciona ("1/5/61 a "1/12162)

Inocllncio Galvllo Teles
(so toi namudo sub-sec
em H)

6
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Govemos Presidente do Conselho minislro da SUb-Seeretaries Secretaries names dos
au Primeiro minislro Educa~lo de Estado de Estado Sub-Secs. au Secs.

Inocincio Galvlo Teles SUbseeretaria de Estado
(i/12l62 a IB/B/6B) da Educa~lo

Rlberto Carlos Brito

SUbseeretana de Estado (VI2I62 a 9111/61)

da Rdminislra~lo Esco Rlberto Carlos de Brito

(D.L. i600B.de 6/11/6~
(9/11/61 a lB/B/6B)

38
Subseeretaria de Estado Fernando 0.5

III - IB/I/36 a 27191 BSalazar da Juvsntude e Despor. (9/11/6i a IB/B/6B)
(Idem)

18
Per1odo

18 marcslo Caetano Josli Hermano Saraiva Subsec. Esl. Rdm. Esc. 1.mandes ds Rlmeida
1932 2719/6B a (2719/6B a 25/il7i) (19/B/6B a 1111170) ( IB/B/6B a 27/9/6B)
- 25/1171)

197i 1. mendes de Rlmeida

(2719/6B a li/l170

SUbSec.Est.Juv.Desp. Francisco Elmano mar
tinez da Cruz Rlvss
( 19/B/6B a 27/9/6B)

Fr. El. m. Cruz Rives
(2719/6B a Ii/1170)

Josli Veiga Simla 1.mendes de Rlmeida

(15/1170 a 25/117i) (15/1170 a 2115171)
SUb Sec. Rdm. Esc. mJ.c. P. Rbreu Faro

(2V5171 a 2S/il7i)
SUb Sec.Esl. Juv Desp. R. Rtaide S. Rlbergaria

(15/1170 a 25/117i)

t
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GDvamDS PrimairD ministrD ministrD da Sub-SaCl'Blarias Sacralarias namas dDS
EducaclD da EsladD da EsladD Sub-Sacs. DU Sacs.

junIa da SalvaclD na·
tiDllal

(26/'117'1 a 1'1/517'1)

[ PrDvisoriD RdalinD da Palma CarlDs EduardD Carraia RdministraCID EscDlar 1. m. PrDslss da FDn-
(15/517'1 a 161717'1) (ministra dl aducaCID a saca

Cultura) RssunlDs Culturais a m. Lurdas BalchiDr
InvasligaclD Cianlifica

21
DasparlDs a RcCID R. 1. Rvalls nunasPari-

DdD SDcial EscDlar

(197'1- HafDnna Educaliva DrlandD P. CarvalhD
1986)

[[ PrDvisoriD VasCD Goncalvas VilDrinD m. GDdinhD RdministraclD EscDlar 1. m. PrDslas da FDn-
(171717'1 a 29/917'1) (ministrD da aducaclD saca

Cultura) RssunlDS Culturais a m. Lurdas BalchiDr
InvasligaclD Cianlifica

DasparlDs a RcCID R. 1. Rvalls nunss
SDcial ESCDlar

DrianlaclD Padagogica Hui GraciD
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GOVBI'IlOS PrimlirO ministro ministro da SUb-SICI'ltarias Slcrstarias nomls dos
Educacllo dl Estado dl Estado Sub-SIcs. au SICS.

III ProvisDrio Vasco Goncalvls Vitorino dl malJalhllls IIdministracllo Escolar 1. m. PrOStlS da Fon-
(3D/9171 a 2513171) Godinho sIca

(aUi 29/11171)
Rssuntos Culturais I m. Lurdls BllchiorRui Gracia

(atB 25/3171) InvIstilJacllo Cilntlfica

21 (ministros da IducaCllo

Peri- I Cultural Dlsportos I RCCllo R. 1. RVIIlls nunn

ado Social Escolar

(1971- Drilntacllo PldalJDlJica Rui Gracia
19B6)

B partir d. 1/12/71:

Rdministracllo Escolar J. m. PrOStlS da Fon-
sIca

EnlinO SUplrior I RVIIlls nunes
InvIstilJacllo Cilntlfica

RcCllo Social Escolar Luis E!rlm Elias Casas-
novas

Drilntacllo PldalJDlJica Rui Gracia

Cultura I Educacllo Jolla dl Freitas Branco
PBI'IIIanentl



.~

Govemae Primeira minietra minietra da Sub-SeCl'etllJ'iu SecretllJ'iu namee doe
EducaCla de Eetada de Eetada Sub-Sece. au Secs.

IV Pravisoria Vuca gancalves major Jasll Emilia da RdministracliD EscalllJ' Camte. ll:ravinha F.
(2Ei/317S a 7IBI75) Silva (ministra da Edu- PlIJ'eira

caCla I Cultura) Orientacla Pedagogica Cap. Rrmanda F.
Rlmeida

Desportas e RcCla Luis Etrem E\iu Cau-
Social EscalllJ' novu
Cultura e EducaCla Jala de Frsitu Branca
Plrmanente
Ensina Supsrior e
Inveeligaclia Cienlifica Rui Gracia

21 VProvisoria Vuca Goncalves major Jasll Emilia da RdministracliD EscalllJ' Camte. ll:ravinha F.
Psri- (B/BI7S a 25/9175) Silva (ministra da Edu- Psreira
ada cacla s Cultura) Orientaclia Pedagogica Cap. Rrmanda F.

(1971- Rlmeida

19BEi) Desportas e Rcclia U1piana fannca do nu-
Social EscalllJ' cimemta
Cultura e Educaclia Jalia de Freitu BrancaPermanents

Ensina Superior e Bui Gracia
InvesligaClIa Cienlifica

Jose B. Pinheiro de major Vitar manuel Rdministraclia EscalllJ' Cap. de Fragata maria
Rzeveda Radriguee Rives Jad ds RguillJ'

VI Pravisoria ( 19/917S a 221717Ei) Ensina Supsrior e Antonia m. S. S. Lucu
ministra da Educacla Investigacla Cienlifica Bratu
Investigacla Cientifica Despartas e Juventude R.J. de Rlmeida Graca

Cultura e Educaclia Jalia ds Freitu Branca
Permanlntl
Orientacla Pedagogica BlIJ'tala Paiva Campos



~
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Gavlmas Primlira ministra ministra da Sub-Slcrltarias Slcretarias namss das
Educa~lia ds Estada dl Estada Sub-SIcs. au SICS.

I Constitucianal mario Soarls Satta mayar Cardia 8dministra~lia I Equipa- 8lmlrinda da S. marqul
(ParlllDllltar. minari m- (2317176 a 22/1178 ) (ministra da Educa~lia I mInto Escolar
rio. PS) InVlstilJa~lio Cilntifica) Ensino Superiar 1.8. da Cruz I Silva

InvlstilJa~aO Cilntifica 1.1. Fonslca Olivlira

Drilllta~ao PldalJ6lJica J.8. 8omlro magalhlss

Juvlntudll OlsportOS J.m.Barras dl Sausa

II Canstitucional mario Saarls Satta mayar Cardia
InvlstilJa~lia Cilntifica 8.G. Sausa Pinta(ParlllDllltar. maiari ~-(23/1178 a 28/8178) (ministra da Educa~lia I

ria. Calilla~la Cultura Cultura 8.F.m. 8iblira Blis
21 PS/CDS) Drilllta~lia Pldall611ica 1.8. Ramlra mallalhlils
Peri- Juvlntudl I Dlsportas 1.m.Barras dl Sausa
ada

Ensino Superiar 1.8. da Cruz I Silva
( 197'1-

8dministra~lia Escalar Blmlrinda da S. marqul1986)

(8 partir d121/6178)
Ensina Basico I Slcund. 8ld6nia Gamls

8djunto do ministro Raul m.ll.B. Junquliro

III Canstitucional 8lfrldo nobrl da Casta C.8. Lloydl BralJa 8djunta da ministra Carlas moura Pulida
(msdia~lio Presidln- (28/8178 a 21111178) Ensina Superiar s In-
cial)

vntilla~lia Cillltifica E. 8rantn I Olivlira
Ensino Basico I Slcund. antI 8lmlida Costa

Cultura mil Tlrlsa Stll Clara
llamls

Juvlntudl I Dlsportas Radolfo BllJonha



~

GovemoB Primeiro miniBtro miniBtro dB Sub-Secretarias Secretarias nomeB dos
Educaclo de EBtado dB EBtado Sub-SecB. au SecB.

IV CDIIBtituciDllal C.A. mota Pinto L.F. Valsnte de Oliveira EnBinO Superior e lnves-
(mBdiaCh PreBidsn- (22/11I7B a 3117179) (miniBtro da Educaclo e tigaclo Cisntifica E. ArantBB Oliveira
cial) lnvestigaclo Cientifica) Juventude e Desportos Rodolfo Begonha

EnBinO Bbico e Secund. Alice nobrs GouvBia

Ensino Basico e Secund. Carlos Alberto Rosa
VConBtituciDllal mil de LurdeB PintasBi LuiB Eugenio C. Veiga EnBinO Superior 1.m.Pantoja nazare
(mediaclo PreBiden- go (I/BI79 a 2/1/BO) da Cunha (miniBtro da AdminiBtraclo da Educ. A. Almeida COBta
cial) Educaclo)

Juventude e OeBportoB Rodolfo Begonha
EnBino Bbico BSecund. Hld/mBO GomeB

2s
EnBinO SupBrior SJ. FormoBinho San-Peri- VI CDIIBtituciDllal Sa Carneiro Victor CreBpo

odo (Parlamsntar. maiori ~-(3/I/BO a 'I/I2/BO: in- (miniBtro da Educaclo cheB SimOeB

rio, coligach PSD/ terinamsnte, Freitas de Cillncia) Educaclo Roberto A.L. Carneiro
(197'1- cos/ppm) Hmaral por morte da Sl JuventudB e OesportoB lm. Rendeiro de araUjo19B6) Carneiro (5/12/BO a

B/I/BI)
VII CDIIBtitucional Pinto Balsemh Victor Crespo EnBinO Superior SJ. FormoBinho San-
(Parlamsntar. maiori ~-(9/I/BI a 3/9/BI) (ministro da Educaclo ches SimOes
rio, coligaclo PSD/ CHlncia) Educaclo e Juvsntude H.C. Hortllncio Pina
CDS/ppm)

Hdministraclo EBcolar CarioB martinB Rubalo

VIII CDIIBtitucional Pinto BalBemlo Victor l:rsspo EnBinO Superior Hlfredo Hzevedo SoareB
(Parlamsntar, maiori Ii-( '1/9/91 a B/6/B3) (miniBtro da Educaclo Educaclo e Juvsntude antS Figueiredo LopeB
rio, coligaclo PSO/ UniverBidades)

Administraclo EBcolar Hlberto Ralhacos/ppm) FraUsto da Silva, a partt
de 12/6/B2 Rpartir de 12/6/B2: Ensino Superior Hlberto Romlo Dias

Educaclo e HdminiBtra- 1010 de Deus Pinheiro

HdminiBtraclo Escolar Clo EBcolar Rene RodrigueB da Silva

HBBuntOB PedaliDlIicoB manuel Santana Castilh



,:
~

Gavernae Primeira minielra minielra da Sub-SeCI'etariae Secretariae namee dae
Educacla de Eetada de Estada Sub-Secs. au Secs.

IX Canstitucianal muia Saaree Jase Rugusta Seabra RdminislraCla Escalar Rlmeida Casta
(Parlamentar. maiari (9/6/B3 a 51l1lB5) (minislra da Educacla) Ensina Superior Britalda Radrigues
tuia. caligacla Deus Pinheira

Ensina Basica e Secund. m; Helena Valente RasaPS/PSD (1512/B5 a 51ll/B5)
Rpartir de 311I1B'I:

Ensina Basica e Secund. Rene Radrigues da Silva
Ensina Superior Jaaquim G.p.m. Cornia

da Silva
RdminiSlracla Escalar m; Helena Oliveira Lape

Rpartir de 25/21B5:
28

Rdminislracla Escalar 8. Rlmeida Casta
Pari-
ada Ensina Superior Virgilia meira Saares

(197'1-
19B6) XCanstitucianal Cavaca Silva Jala de Deus Pinheira Ensina Basica e Secund. SimOes Rlberta

(Parlamentar. minari- (6/11/B5 a II/B7) (minislra da Educacla e Ensina Superior Fernanda Real
tlrio, PSD) Cultural

Rdminislracla Escalar SimOes Rlberto

Ensino Basico e Secund. marilia Raimunda

I:ultura Teresa P.B. Gouveia
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CompeUncles des Sublnspec.;iies Concelhlu (1933
n~I_~__ lIC_. r •• ~I_.~. It III"":: _ '1110' l

Subinspecl;:oes Concelhias (1 ( 33) Delegal;:0es Escolares (1975)

A.-to Ii,." Elit c:lIla Ulll /los t;Ollccllio:-: lJI10 111"10 S'-lO
l'i/Jdl'O; JL' .li:::1 ;"il~, :l'.l'aO O~ in:>p('ctOI'\;g 111)3 di:-;tritos (1scol:L~

n\s " rl~;;pm~livo ;I1Jl<'t~:ld0, f}m~ os Cfl<t\ljl1\"<.lr;i. no d(}~nlll

pet,lIo tlvs :-;on-j,;es r'~:SI'eif.;:nt{'s ao eOllcdllO, cOlllpct.in.
di"l·Jhu Jr.\Siglwl!:;nwnte:

1.<l .t~n~;.;tiLr- au insJloctnr ,10 distrito tQdas liS infoJ'llw.
t;iJC'$ qll(~ 0~,t{1 lhe rpqlli~:l:lj';

:::," Cooj,nr:lr !10:-:\ ::;e1"\-i~lJ::; {\" rceensC<tnicnto C:iCo!:lr ()
{la c;!ilkli~;,-, EQS (OI'1ll0~ ll\g:d;';j

g." Or;:;:,ni,.,tll' (> ~H~r\'i(:_o da l11,'ltricu]a Jl,t sodo do l'on
edlin, 110::; (f'1":li!):; da !c·ij

,1." H'_"{ili".:lll.r 0 posso"l doconle :l.nxilillr 0 pl'opor a
:ll:\OrlZl,,:i-tO d.: l]c:;doj't<Hn('alo", ~;e';';illltlo :1:-; lleeL's:>id,ld~'s

do l.'J',:<in:j lW canedho, {; IW::; ff'nt:os {l'gnis;

5.:' l~eprl'~{'iJ!:e,' 0 iil:-j;eetol- 11" di~tl'ifn .inll to d:L c:1m:ml
municipal 1 :::1';~lll1d() [Iii instl'lli:i)c:; n'l"chidn~ d:tqllde;

li." Yt';ar peI:. di",ciplilla d,l ~'orJl{lr:L(:;10 dOCCllt(l do con·
coi!w t' l'l''':t'bl'f t1:; r/OCUlllCllh1S ;n:;titic:lri\'o:,; dn:; falt,i:; (Ie
l}(':;~oal, Ill) 1';';l:,W d<l lei; ,.

1,oJ 'l\mwr, (~ili ":\$)3 do JIll1ifa lIrgenci:l. t' gr:l.\'id:ldo
e 11:\ imjlo:;~iJ.,ilid;ldo d0 .1;;1J:lrtl:u· rC'::;(J!u~,i'l.o :>lIpMior, as
Incdid:l:' ,1(l t'nr,td"r e-xe('pcion:l! quo ck~s rcqueirnrri,
cla/Hio imt,di:d:L COHi,~ i~ in;;pl'cc::-10 ,10 di:Hrito;

S.p Orgalli/'~ir :If, 1"ol:J\'fk1s das faltas (' prrjcof<:;ar as Ji).
]has £Ie H'f1cimen{os do pe-,;;so:Ll do c0uedho, autcllti~
Clmdo-ll:J I·om a .':iIl;t nS8inatHt:~ i

~~.p Rr:cubt'l' ,e IIwtricuhl d03 allLllOS CXHH'UOS do con
co]Jto, fJ n~' rd:;~'('in,i d03 inOSl\lOg alUrlOS para cxames e
rosrcctiyos IlnClllOOJll:os j

10.oJ
.TI(~ct:hcr ,1~ rela(',i)cs d(}s atul10s dos cst:tbolcci

JIK'!;to'd ofieilliH p:ti.'.1. .1dlJl~i::l:::ao :t OX.111W j

ILl! l'l'omoYlw :~ <\lIuisi(:'i1o do lI.lohilikl'io o.m:itorial do
u'lsino, tl tudv Hlai:l que yjse a. molllot' dot:u;ilo dos 501'

vic;v~; e::;C(li:"tr('s, cE6gindo-sc pnm i3f>O hs \mtidadcs com
potonk!l 0 llru:do eont:t Il:tS 5",:,~j inslfmt:ias 1~ iU:-Ipcc('ao
do di,<;tri!oj ~

1") 0 Orgalli:"'::~f :J.s paulas e \'Olal' ptl:t O.xCr.;lll;JO d,)s
Qorvir;os cln ;5cerol<t::i,l rdi:"H'c.atc:) ;l(l~ '~;-.,anlOS j

11\,0 Pro pOl' ;1 iIlBpoel:a'J til) dislriln jlldo 1[\l~1II10 cntOli
111'1' CtH\\'t'lIionlrl pal'a " 1'1'Oi~I'('~"" du lll\"ill') pJ·ie)l;",rio itO

cOllcdllO:
14,P E;i;;-i:tr ,\ insjl{'er:ilo lo(los as ]jnos C (JOCUInOlltoS

rcrcrcutc's a Px,uues: dcl"idallll'nto em ordclll, depois do
c~,tt,~ eOll,~~I,id{Js ;

lrJ. U Confcrll' POS~;(l:\'o l)o>:~;Qal llwnOl';

]G.I> .EI:dJ()rat· retltl.riu al\lWl ,los :-;('I"\-i(:os rIo l'lIliillO
primAI'ill llU sell eoneulllO (J OJll-ifdo it illSpoc,:flo do dish'itn
:!io;31 dCI A;;o::-to, jUlita<acnl0 eom os rol:tUjrios dos dil"'~c

toros <las l'S(;o!as qU(&. 111(' cstrio ~1.(lstrit;.ls.

§ l.0 Os ddl\!;:tdus dos i1l3]ll'etoros do,; distrito3 eSell'
laJ'('~ 1~1Il cada cllllcclho s;I0 l'l'SllOnsf~\'eis pOL' tud:IS :1.5
inl'ral't;oo;; quo srjalll do sen cuniJecimollto, quando nito
as cyitem 011 tldn;> nao tll'om eOJJta :rO insJlectol' do dis·
t!"ito N:eol:II'.

§ 2.<l (;s meslllo::; deh~gados sao iutermcdi:\1'ios llaS 1'("
1,1(:UPS (;nlrlJ todos all pal't(' dos dirC'ctoro:-; tl:lS cscoJas do
l'oJH;clho () 1\S inspoe<;uL';-j (loscli:;tl'itos l'scolarcs, qU:Uldo
rI:,siln 0 (letorrllinolll os rcsp('ctivos ins[luctorcs de llis
trito, para maior sill1pJificu.<;fio (10 cxpcdi\'utc ou on!('lla
r;I!.o (los sOr\"i~os,

§ ;;.0 () dclegado do in;:pccior do di::;trito tem a !':Cll
l'al'go:t dil'(:e<;io (]a oseol ... ,\ qut' Jlcrtclice como professor.

ANEXO AO DESPAGHO 40/75

I - FUNGOES DOS DELEGADOS ESGOLARES
E SEGRETARIOS DE ZONA

1- No ambito cla Dircc('i"ia·Gcral de Pessoal e
Arlmil1i.'1lra~ii()

a) Organizar e- lllf\nlcr acLualizado 0 cadas
tro de todo 0 lJessoal das escolas de en·
sino prim:.trio e da propria delegac;5.o;

u) Elahorar as termos de cntrega das mo·
radiuS nncxas ~IS c:)col:Js c 1')1"o}1(11" a

actualiZilr;UO das rendas, sempre que ha·
ja alterur;ao de vencimento;

c) Elaborm e pl'Occssar em quadruplicado
as folhas'dc gratificar;fto dos profcssores
do quadro de agregados;

d) Elaborar e processar as folhas de gra
tificar;ao relativas a anos econ6micos
findas;

e) Receher e remeter directamente ~l. Direc·
c;uo-Geral de pcssoal e Administra~ao as
declarac;:6es de incompatibilidade;

f) IndicaI' directamente a D. G, P. A., tri
mestralmentc, as vagus de serventcs com
capia enviada a respectiva D, D. E.;

g) Enviar directamentc a D. G. P. A (Direc
~ao de SCl'vir;os de Pessoa!) as propos
tas de vacatura dos Iugares vagos para
efeito de concurso;

h) Conferir posse ao pessoal referldo un
alinea a);

i) Enviar os triplicados dos termos de
posse a D.G. P. A" nos termos do n,O 2
do art.o 6,0 do Decreta-Lei n.O 493a7, de
24 de Novembro, e enviar a respectiva
comunicar;.ua ao Tribunal de Contas;

j) IndicaI' a I'espeetiva. D. D. E. os lugarcs
vagas a p1'eonc11er com professorcs do
quad1'o de agregados;

!c) Afixar fotocopias do Didrio do Govcrno
das listas dos Iugares vagos e a con·
curso no distrito;

l) Facultar a c011sulta dos Dicirios do Go·
verno (I e II Series);

m) Anotar as falt-as do pessoal e elaborar
Os respeetivas mapas;

11.) Propor ou nao a justificaC;:lo das faltns
dudas ao abrigo do art.o 4." do Decreto
-Lei 11." 19478, de 18 do Ivlarr;.o de 1931;

0) Justifiear as faltas dadus ao abrigo do
art.p 5,° do Decreto-Lei n." 42 800, e art."·
!.J.o 0 10,° do Decreto-Lei n,o 49031;

p) Propor ou nao a justifical,(ao dus !altus
dudas ao ahrigo do art,u 8,0 do Decreta
-Lei n.O 19478;

q) Responder aDs diferentes inqueritos 50
licitadas, enviando uma e6pia dn respos
ta a respectiva D. D, E.

2 - No ambito du DireC9(lo·Geral do Ensino
Bdsieo

a) Orgunizar 0 servi~o de ma tl'iculas nos
termos da lci;

b) Organizar as puutas e velar pein axe·
cu~ao das servit;os de secretaria refe
rcntes us provas de avalia~ao de apro
veitamento, apoiando os servir;os pcda
gogicos;

c) Ordenar e ul'quival' as paulas c provas
de aprovcitamcnto;

d) Reccher c con(crir as rela/.;ocs dos aIu
nos do ctl.<.;ino oHeinl e particular desti
nadas as provas de avalia<;ao;

e) Pramover a rectificar;ao das termos de
avaliar;.ao de conhecimentos, errados ou
incompletamcnte preenchidos;
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f) Organizar as processos para aplicar:;ao
de san~6es aos encarreg-adas de educa·
GUo dos alul10s que nfio Climpre11l a obri
gntoriedade cscolal' e envia-los a D. D. E.;

g) Colaborar nas cxposiQacs escolarcs, a
nivel concelhio;

h) Colaborar na organizat;ft.o de Cal6nias
de Ferias;

i) Conferir e confirmar as habilita~6es em
impressos aprovados para organizar:;ao
de processos de matriculas de alunos
que ingressem no Ensino Preparatorio;

j) Confirmar as habilita90es litera-rias de
mancebos recrutados para 0 servi90 mi
litaI';

l} Enviar uma lista dos alunos dispensa
dos da obrigatoriedade escolar a D, G. E.
Easico, com copia a D. D. E;

m) Elaborar as fol11as de gratifical,;6es das
aCQ6es de reciclagem;

n) Elaborar a estatistica referente as avu·
lial,;oes de conhecimentos a partir dos
dudos form!Jlados pelns escolas;

0) Dar seguimento as participa.;;6es dos di- .
rectores de escola por faltns, ao cumpri
mento da obrigatoriedade escolar.

3 - No Q,1nbito da InspeCr;Qo-Geral do Ensino
Pw"ticular

a) Efectuar as inscri96es e matricula do En
sino Particular;

b) Registar em livro proprio os alvanis
(professorcs e estabelecimentos de en·
sino particular) e informal' aD. D. E.;

c) Organizar as processos de trnnsfen::incia
dos alunos do ensino particular;

d) Enviar a rela9ao dos alunos matricula
dos no ensino particular para que as
directores dn escola tcnham conheci·
mento do cumprimento da escolaridade
obrigatoria'.

4-No ambito da Direcr;ilo-Geral do Equipa
menta Escolar

a) Proceder ao reajustamento da rede do
8n5ino prim,irio e do cicIo preparatorio
da tclcscola do qual sent dado conhe
cimento h D.G.E.E. atraves das D.D.E.
sob a forma de proposta para efeitos
de pubIica<;fto em Didrio do Governo;

b) Elabornr propostas de altern<;uo a rede,
escolar as quais serao enviadas a D.G.
E.E. pelas D.D.E.:

- colabora9-uo eto 1. A. S. E.: trans
partes

- colaboragfio das autarquias 10
cais: vias de acesso.

c) EIaboraI' e actualizar permanentcmente
as pIanos de construgfto de escolas pri
marias:

- quantifica9i'io do edificios, par nu
cleos

- lacais de constnu;;fio
- prioridades de cxecw;uo.

Esta actividade sera feita em intima
colaboraQao com as autarquias locais
que para 0 fcito so deverao fazer repre
sentar nas zonas escalares.
Os pIanos parcelarcs pOl' zonas serfw
apresentados a D. G. E. E. pelas D. D. E.
sob a forma de proposta de inc1usao no
plano gcral de construgao de cscolas pri
marias.

d) Elaborar c apresentar h D.G.E.E.} pIa
nos de necessidade de repara~1io g'eral
dos edificios escolares;

e) Elaborar pIanos de constru9ao e de
adapta~ao de edificios au salas devolu
tas a cantinas, os quais serao posterior
mente apresentados ao I. A. S. E. pelas
D.D.E.;
Idem, para os pIanos de necessidades de
repara«;;ao geral dos edificios para can·
tinas.

f) Elabornr planas de constrw;;10 e da
adaptac;fio de edWcios a residencias
para as agentes de ensino, os quais sc·
rilo posteriormente aprescntados a D. G.
P. A. pelas D. D.E.
Idem, para os pIanos de necessidades de
rcparac;ao geral das residencias;

g) Elaborar e apresentar as Camaras Mu
nicipais pIanos de necessidades de obras
de pcquena conservagao nos edificios
escolares;

h) Informal' a D. G. E. E. sabre a existencia
e caracteristicas de novas instala96es;

i) Dispensar dos servic;os do Ministeria, os
edificios devolutos que deixaram de tel'
interesse para fins de ensino ou outros
relacionados e rcpresentar as servi<:os
centrais nos autos de cntrcga a. cnticladc
proprietaria;

j) Diligenciar pela obten(ao de instala(oes
provisorias por arrendamento ou cedeno
cia gratuita bem como respectivo equi
pamcnto. em mobilia-rio e material di
chictico;

l) Ceder instala<:6es de acordo com as cli
rectrizes emanadas dos servh;os cen
trais'

m) Responder a inqueritos lanc;ados pela
D. G. E. E. no capitulo da rede, instala
96es e equipamcnto do ensino primario
c do cicIo 1)rCparat6ria da telescola;

n) Representar a Direc9ao-Geral em reu
ni6cs de trabalho nas autarquias locais.

OBSERVAQAO: Esta proposta pressupoe a
canstitui9ao nas zonas esco
lares de um sector de admi
nistra<;ao e plancamento da
rede cscolar do ensino prima·
rio e do cicIo preparat6rio
da telescola que disponha do
dimensionamento, estrutura e
tempo de trabalho adequados
a realiza<;fto cabal das tare-
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Art. 12. 0 As DLEs. scrao dirigidas por urn dele
gada cscolar, qUi: scr{l coadjuvado por subdC'lcgados
cscolares.

. Art. 13."-1 -S50 atribui~ocs das DLEs, no Am
Olto da DGP;

a) Organizar e manter nctualizado l) cadastro do
pcssoo.l das cscolas e secrelana da delegaciio
escolar; .

b) Rcmetcr dircctamente as insU\ncias compe
tentes Q .duplicado do lenno de posse (I

rcspcctivas comunicacoes nos termos do
n.O 2 do artigo 6." do Decreto-Lei n," 49 397,
de 24 de Novcmbro de 1969;

c) Processar c remctcr dircctamente as guias de
rcccitas do Estado comprwalivas des pa
gamenlos dcvidos nos tennos Il:gfiJs; '.

d) Elaborar. proccssar e assinar as folhas de ven
dmclltos do pessoal doceIite profissionaH
7..ado nao efcctivo, regentes escolare-s roo
nitorcs de TV, "educadoras de- inran'cia e
enc.1.rrcgarlos dos cu~os de alfabetizayao;

e) Remeter a cnlidade competente as vacaturas
dos lugarcs cxistentes;

{) Rcmcter, quando solicitado, as vagas de ser
ventes, de harmonia com as normas em
vigor;

g) Anotar as faltas do pessoal c claborae os res
pcctivos rnapas;

h) Elaborar c remeter em duplicado as rela~6es

modelos n.U 138 c 160 dircctamcnte ;).
AOSE e efcctuae os pagamentos nos be
neficiarios logo' ap6s. a rece.pr;i1o:,do dupU·
cadl> cnviado pela ADSE,aeompanhado do
rcspcctivo cheque;

i) Rem-etef os pcdidos de inscriyao, attera~50

mensal c cutros assuntos a ADSE c com
esta relacionados;

j) Elahorftr 0.'; tccmos de entrcga das moradias
ancxas as escoJas e propor a a.ctualiz.a~iio

das rendas nos tccmos legais;
k) Reccbcf os boletins de concurso e demais do

cumcntar;ao;
l) Org<lnizar 0 proccsso de concessao de rases

dos profcssorcs efe.ctivos;
111) Colabornr em quaisquer oulros assunto:; re

lativos it pessoal aprescntados pelas ins
tancias supC'.riores.

2 - Sao, aindn, atribui<;-6es das DLEs:

a) OrganizaiYuo dos processos de abono de fa
milia e prcsta.9oC5 complementares;

b) Organizuvao dos proccsws de inscriyao na
C:.lixa Gcral de Aposenla<;6es c Montepio
do:,; Scrvidorcs do £Stado;

c) Plls<;agcm de dcclarusoes para efcitos de liqui
da<;ao do imposto complcmentar;

d) Ex.ccu.:;ao dos serykos respcitantes a ADSE.

Art. 14." No cxcrckio lias ;'llribuirtlCS dOl::; DLE~

compete, llolllcadamcntc, ao IIcJc.L;;.uJo c:;colar;

a) Visilar os estabclecimcnlos de cmino'
b) Assegurar a gestUo da dclega(.50 ·csc~lar;
c) Velar p'da disciplin<l e cumprimcnlo dos ho

rarios do pessoal docenlc c nao docellic·
cf) Homo(ogar as !lorados do pcssoal 1l1lO do:

ccnte;
e) Dinamizar 0 pcssoa[ docente para qucstocs

escobrcs de moJo u vnlorizar a cscola
e 0 ensino;

n Confedr posse ao pessoal oocentc e nao do
cente;

g} Parlicipar em reuniocs de truonlho convoca
<las supcriormcntc;

h) Aprcsentar as instancias competelltes, com
vista a melnoria dos sCfvic;os, as alterao;oes
julgadas convenientcs, mediante pareccres
fllndamentados;

I) Represcntnr n ddcgnyao em todos os actos
pnra que a mcsma seja solicitada c ou em
que deyu cstar prc:'">Clltl:;

J) Designar 0 sllhdclegado que substituinl nos
seus impedimenta!; c autorizar as dcsloca·
C;i3cs em scrvko (los subJekgados;

k) Zelar pcln conservuc;ao £los ctlificios cscolares
c da ddcgayao e.scolar;

l) Aprcciar e conceder liccno:;n para ferias ao
pessoal docente;·

m) Vistoriar as instala({oes dcstin<1das aos servic;os
escolares, d:l[Jdo conta as aut<1rquias das
deficicncias cncontradas para rcpara~ao au
da ncct:s.~idnde da implantac;ao de novas
cdiffcios; .

n) Velar pcla higiene escolar nos eslabe1ccimcn
tos de ensino;

0) Alltorizar a participayao £los corpos doccntcs
c alunos nns manifestnyoes (Ie car;'icter edu
cativo e, bem assim, a rcaiizaiY30 de fCSl8:!i
d? mesmo cankter llas inst<lla<;6cs cscolares;

p) Justlficar ou injllstiticar as falt<1s "adas ao
abrigo dos nrtigos 4." e 8." do Decreta
n." 19478, de 18 de r--fnl'l;O de 1931, e
sancionar a licen\-u nos termos do artigo 1."
d~ Dccreto-L,ei no" 11 '2/76, de 7 de [<eve
retro (parto), as falta.,> dad as nos terows do
artigo 9." do Decreto-Lei n." 49031, de
~7 de Milio de 1969 (nojo), e conceder
hceniYft nos lennos do arligo 10.° do de~

cfe~o-lei ntr<1s rcferido. (c:lsumento);
q) Mandar vcrificar as sillla~:ocs de docn\~.a invo

cac1as nos termos do nrtigo 8." tIo Decreto
-Lei n." 1947r);

r} Apreciar nos lcrmos legais e s....ncionar, oU\'ida
a opiniilo <la orier:t:J~~::fo pcdag{)gic~, as pnr
postas de ailcnl.\"fJo de ilOr;irio Llns pro-
fessores aprcsentadas pelos conselhos escl)
lares e iL'i propostas de allera~fio uas
rClllli&;::s do conselho cscolar;

s} Ceder as ins.talayocs c.scolares de harmonia
"Com as Ilofmas sUj)criormcnlc c-stabekcida~.
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hcoler,

Ci reulo [seDlar (1919)
Art. :311."1\.05 ill:-;pl'etl)n~~ 110;-; drculos cscol:1t-OS

COlllllt~tn 0 e.'wl"ei,'io tI:t:; :tlrihuir:ons eOllst;lnlos do n1'
tiga ;)8." do dt'cmto eOIll flil·,:.a dll lei II." 5:7ti7-;\, do lO

'~JIJ Maio 11,) HHI.J, alt:1I1 flos Illclwionados (lllJ oulms :Lrt"1
'gus do IIWSlilO dCI:rt.'10 0 du;,LI.l n~glll:ullellto, 0 <linda;
; I." Oril'lltal', acoll5clllal" C dirigir pcdag6gic:aIlH'ntc 0:>
~.profo;;~:J.)I"'.::i do cirelllo, tal1to pdo q 110 ro~pcil:t _'tU~ meto
dos do l~n:;illo, como nos procossus de cdllca~;1o para quo

:'csta s('ja r:lcion.d lj pr:Hic<'lj
".' ~.o Visit:l!" de prr-fel'cllei:l :I.S cscol:l.s cujos pl'orossoros
: pOl" IlH.\1l0:-:; y.dfl~fI'; (~ illo:-;.p(~riellt()s, on pOl' dc'llciencla (Ie
'.l:du<::u;'i'i.o p('da.:;o~il:a, lll:ds C:lrCl::tm dos SCllS COll,;OJltOS,
;:~.:itl \·(!l·ii':nl:l:l:-: (} colallonu:;-lo;
.' ;}"~ Fi:.;r::di;';'H COIll l) lll:tior cllitl:v!o u SCl'"i~1) d;LS }lro
.' \'a~ /innis Ii:ts uscula.'> do ('usino prilllilriu ger:ll;

4,0 Auteuli<:lH os tliplolll:IS de esturlus a quo se rerun!
tI .'lI"tigu :n.o do d(l(~I·(·.lo COlli fCm;a do lei n. ll ,r):7d7-1\,

·dl.\ 10 rill Maio (h~ UH~)j.

5.~ CI.llTl'spoudc1'.H:: com o~ profllssorcs a.com m; au·
toril!:llJo~, .Tulll:lS Esculal'l:s, corpos atlllliuistmti\"os C
((uai,:flul.:r flllld(Jll(ll·iIIS n erll'!l(}l'lU:tUJS que til'ol'cln illtl.~r·

JL'l"llllClll IIns Slll·\·jl:ll~ rio olisillll pl·illl:irio, :'wlicil:wtl".[It(!S
as illJOI'IlW(:,j,'H l\ dn(;lllll(~llf()H 1II'ee~s;1l'io~ ao bOIll lieselll

'Jll'nllo Ill) ~ml 'C;lr-:;O l\ l'I:t!IOlW:i'iO (lo~ S(\llS mla16dus (\
JI;lnW(~l'e" ;

!< 0." Viglaf pdo ox:wLI) r:lllllllrillll'1l10 da Jd c SOUl' re
'gll[:tmt~nt!ls, llttO ::{, pOl' pal"h~ do pesso:lhlocimte das Cg·

CO!:IS o1iL:iai--: 0 I':l.rlicnlarr-:..;, IIl;lS tal]1IJ.'1ll d:ts .Julltas Es
COI;II"n:->, c blllll a:-;slHl ,](1 loda::; n:-; cJltidadl's que l(~llh:Llll

illk'rrCn~llei;1 no" s('ITit:tls :llllllini"lr;ttil"C)s do (,rtsino l'l'i
m:u-ro. lkn\llrlo 0;.1 iUSpl'CtOl'llS LO~Il:11' para Lal lilll as Jlro :
,·idC:tei,ts qlll' l,::tin'l'c'lll d"iltm II;L:..; suas alriIJlllr:ij;'~ t1 j
iUf:!l~ll;U' :L.I?il"I'f",:.l" C;(\l':d ell! I':lfsitlo I :1·illl:·Il"iU lJ Nfll"ln:ll; I

j. l\II:\lIr;II·lll'S,·l:tI·I"~(,I·:1.'> .lmll'ls Io.s(·.nl:ln·s, :IS C:jlll;~'

r;\:-\ lUllllil'iJ,ai" 'III" lil'Pl"'Ut:1 Ht'll C:II·;~" 'l :l.[lIlil/rslr:L!.fjo
do Oll>1rllo. I~ ltldas :l" "IJ[id:HI,):..; "P'Il, itl["l"f(·I·<~/lI·i:\ "Ila

.:ldllJilli:;~.l"a':i'to £':;;('1'[:11', lIal':l " il.'·'t:rfll'ulu,;o t:Ulll[ll'iIll8111u
,lfls ohrl';;J(:i:ws (jue :t lL',j 0 scu~; I'C;;UJ:l:lll'lltO:: Illes imJlIl.
:;('I'l)nl ;

8.
0

y({~:.;t;ll' .(~d;js 0:'; e:-;el:Lrecilllt'Hlos (j infOl'Jll,'ll:ues que
JIll'S fOI"Plll ('XI;;Ii/(I:; pidas c::il:t(:lje:; SlI/'I':';IJI"PS j

O..
o

.Mantl:u· (:IlL'Cl"l"ill", pOl' jnli'r111cdio do ft'>-:IIPctil"{l
a~lllllilistrad'll" du cOlln·lll", us r-l:lahL'J"eilllf'lIluli de ('11
!'iIIit' prim;·tri(.l ll;tl"lieular f"juo (,sl(~jalll JUII{:inlwudu :-;(\111

"~lItllf:/.<I,:;11l lugal, ou dc:-;rcspcill'lU 0 disposlo IW ar.,
ll~r) 01. 0 illl dl'Cl"f'lo eOIll lor"a ll'J lei n." :}:787-:\. de I
11) dl.l )laio {k EJl~); .

10.'\ l'j"IJC~llS:":~I' Illnll.s:dll1onll' a~ [~'rlll:t:-; c1u:-; S{'IIS n:nei-I
lllClllu:i, SIlII~lrltO~, :I.lIIl]:lS tI(} ell;;to, d"SP()S;I~ tie jUl'.
JWdrl, cxpor!lcnlc c qU:llsfJHllr oulro::; :~hOllOS a {jlle (Jcs
(~ os ~1)1I;~ delc;;ados tl~llh;l.IlJ direitu;

:11. n OJ·.;;nniz:lr as PI"OllOSI;~s gradut\tl,lS dos: c:ludid:Ltos
:10 pnn'illlClllll dali eseoJas dos cUlleolhus quo lonh:tlll :1.
:'>l'll t:al·;~O ~l :ldlllini;.;lnH':i'i.o do en!'iino i

I:!." Pass;Il' ;\:> Ct~l'li\lues tlo:;; lin'os quo cstc.iam CrJll
li;ulo;-l :1 ~,Im ~llar(ht;

1::''' As:-:oi,;Lil' por;<i on PUI' Sl.\ll l1de;;:l11o, ljuo sed, ',;(".,111
lIre 11 III 1Iroft':-;:;Ol" d(~ (~Il~rnO l'J'illl,'irio f;er:d, ;l~ se:;;;i1cs
das .lllU[;t:..; J>;eolnrr~s j

I·LI) Exerc\~r lollas as dewai::: :ttrilrlll':lH'g IluO :t lei e
os rr-;~nlanwllll)s Illl';; eOlllntcrcln;

1:j. or 1'1'oyi(],:iH:i:n" em torlO::i os eaSQ:"; OJlllSSlJS, pcdindo
h j)jrer:I:i'i.o GI)I·:tl do Ensillo l'J·jm..'lri,) l.' .:\orm:\1 as jll~

tl'l/r:i"ies Ilfleoss:'lrias;
ILi.o El:lbol':u·, rllll10111lll.'nk, lllll n·lal',ri,. s011ro (1 ('~.

b:ll) tla illstnll)!o inl';llllil t· pl'i!lJ;'ll'la gel'al, 110 Sl~1l dr+
CHlo ('scol:Il', inrlieallrl,.l fJ"ais'Ilh'I' ll1udilil:<II:ocs qll\.\ ;l

pr;Hi"l', to'lIh;l a(',oll~('lkHlo t\ quc d'~\·:\l1I ';1:]' Lutrodu1-id;lS
1l;1 F·i 0 n·g·lll:llnullto:,.

Est0 ndat\)ril), que dl:\"(lr:'L Sl~l" (,}\yia<ll) ;tll~ 0 ilia 15 Llu
Ollllllrl'O <In cada il.ll() h Din.'e(~;'i\) O('rn; (lc Illstl"U";i'ic rri·.
III;il'ia C Surmal, s('r;t a(~(1l\lp,(llhaI111 da c"hU::;tir:a do en·
sino 1)1i~',i:,:, ~\ }~:lr!,iL:llJ<ll" do J'('specliYo dl"l.'IlLlJ.

Regiiio [seDlar (1928)
Art. 21. 11 A ::;:cerd:lria. d;L in:::lJcc~ao do rcgiKo oscobr

tod. :u; soguilltc:-i ntriiJui;,;iJcs:
(I) .Proccssamonto de fulltas do YCllcilllentos do pO::>50a1

dus (:8001"s prim(ll'ins, "belli COIllO do pessonl <Ia SCOl'('lft

ria (l dos ill!.if)c'c[c1rcs 0 im:pccto,rcs chcrc:-, 0 LL!ill ::lliSLlll

";IS de njudns do custo C UCSpOSilS do 1r;llIspOJ'to (!bk;-;
ultimo::;: oouir:.',sj

b) Organiz.11;i'io de 'pro(.'0::;:s05 de concurso, de 1))'0\'i
mouto doJL:ili\'o, do llpOSOllt,l(;UO, pormutn, diutllrnid:l\10
o conclu5ao. do:> do cri:\~ito, COIlVOJ"sao. c transfcrcnci,l do
l}scolns 0 de lug-arcs de llrofc::;sor; ..
. c) Orgauh:llcao dos prooos:-iOS do..concurso a intoriui·

.daoos; . .
.' d) 9rga~if.llV:lO do c..ldastro do 11l-O{CSlSOl'Ado ofieilll ()
.particular (\ cbs l'cspcchvn.s o"colas, de harmolli~l com 0
.modelo oHcitll j
.; c) )':b.nlh 0 :arqu.iYo dos 1i\'1"05 do torIDO;; dC·.ox.amos
.;uo instruc;iio l'1'imiu"ia (} os triplicndos 'do fOlllas'do von·
:.dlllcmlos o' p:u,sar as 1'cspcdlY:ls .corti~ucs. 09 .e_~.(lllOS,
· t'fcctividado o,lJ.unlidado do sl.'l'vi<;o .dos p1'ofcsson:s 0 ins-
'pcctoro5;.' : '.' "
.:.' f) .Gllar<l:lr ~ n.l'quin~ lIns. ~x~illtns_ ?scoj<C::i 'pl'imAl"ias
· ~u p01'JOI'OS, ,d:t1{ :lUtig-:lS .cscol:ts ~ o. h.a.T)I11l(lr;:LO Far:l 0 ma
'gistcrio prhldri9 0 dns i~spcc~i}08 de circulo, solicitando
:Iulol"iza<;fto pam il!uti)ir:ar; 0 <tIW julgllc' dispens/n·et;

:/ y) Elaborar ~~ cstatj::-ticn' do cll~ino l'rim{u·lo. c d,u'
·;1>0::;50 :a05 :pr()~.osso~~os icft'c~i,;os, .a~::iiUl t;Cllnrl a~s iuted·

1105 d:l J-:cde J ... reDlao_! :
Art. 22.~ ':\.5 jllllt;\S.os~o~mTs. dos COHcclhos lcr:l0 as

i":'OgUilltO':: ;Itrillll"il;uo,;;:; 1,
a) .Pl'omovcl" jUlltO d.n.:--l rCl:ipectiv:l5 Cllm..ll'aS llllluieip:Lis

:l :lq'l1isi~fio do 11lohilii~rio () m:Lll'rial <1t' '~llsin() 1);\,<1 :1$
cseolas do cOIleclho, Clli cOllfonniil:lt!o eOlll.° p:uccor dot

.- i1l5pccc:.ao o~col:tr; . .
:. b) h·ol.l1ovur .0 pagamenlo du:'> row1as (\0 C£l:":.t Ju esco
)a:; 0 do:; l-;ubsid~05 :lOS pr.oJossoro!5 quo lli';l) t\'!!h,~,m habi-
·'tn~iiO no cdiJ'iei.;> oscobr; '.

c) Promon~r' 0 fOl'llccilllclito (hl ]iHO~ c imllresso:;
· pnra' ,'1 c,;;erltum{"iio est:ltisjic:~ eSCiJ!:lr i ... ' ..
· d) l'rolUo\'Cl", 0 :~bono da:; ycrhl.!s part1 ~:;l'cdlcnto (:
.Jilllpcz:l cbs oscolns ~ proll01' tl 5,U~1 Jistribu!t;i'L.o. 1101' c:1{I~
llm:t.dcla~j., .. · .... ". ',." ::.,. ;..

e) rrQIllOYN 0 p:lgalllt'lllo .[0 seglll"O do,;; c(lificio5 c:;
colarc~, qlW ~('jall1 propriocbdo cia .E3tndo, oOlltra 0 l'iSi:0
<1n incGndio;

/)' .lntcrcs:"tlr ;1 c:'lnHI1"n .mulliciplLl n.'1. l.:otlstrl~ciio, l"C
IHU·;Il.:[(O C .consc;o.·\'lt(;a.o~(1o:-; o'r1ificios'proprios;

fJ) Coopcr:tr I~Oill' ns ·nnloJ'idadcs: cscolaros c com a~

l:orJlora';lH:,~ aJiUillif,tfl\(j\'<l~, gemprc que cias 80licitmll
'(':;51~ coopelw:ao, var:l 0 <lo30lH'o!vimolito c progrcsw d:l

ill~h'li(:;io'prjl11{u'ia no cOlJcdho; ,
... 11) Val' po~,soJ fo1'<'t do ca~o, l)l'C\"l~to _llll alinC:l !J) do
:lrtioo :n.(>, aos j)l'ofoSS9rcs intc1'illos, conulilicilUdo imo

.dintanwnte il insllCcr;:i.o da l"1)gi:1o a rcspccti\-a d:Lta, ('.Oll
siJenllld'l-SO d<..'llll.:"lto .illl1i3p(ms;~vol ]l:Wl a cOllfC'1'il" ;t

'allrcsCtltatil'J rIo ·al\·al;~i. ~u \·~;tdo ~LO· prol"l.'.<;sor pola ill~-
:·P(H:.(.~a')"IJsC'-ohH:i". : :', '.' "; .:'. .' '...
'" i) Propor :~el'iat;aoJ ,conn~r:-;;IO, .:.;u~pensii.o e l1";Lll::;1"O"
'ruuei:l dt: cs(:oln:: 011' h~lli'O:;' (hl lj1'0rO:-;~~or_ .
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CIrculo Elcolar.

Distrito Escolar (1 933)

Art. 51. 0 A fIUl~'f[O do cholc da sccretnrHl de carla
di!'=fJ'jlO e:::('olar eOIllJlcb) ao sub-inspector c comprcl'udc>
;1.5 s(,otlint('~ :lll'ihlli\'ucs 0 Qhrig:l<:11('s:

1." Dirigir 0 cxpccJicnte do tados 0:; :Lssuntos conlia
(los '!t :·lOcret,a-i:l;

2. fI PnJllHlYf'r, llirigir c fisc:tlizar as trahalhos da st.'
c!'ot<lrj;t;

n." Submetcr ao inspoctor tor105 m~ assuntos 0 Jl:lpcis
qno {:tlfl~<:alJl do ~JCll dospadlO ou assiuatUl':L j

·L" :!\bntl'l" :1. onlem 11:1 :>ctrdal'i,L, \"igi:lllriO pela Gum·
priJ}lClllo dolS oJ..,riga<;:i:\os leg"ais pOl' P<\l'to do pessoal j

[I." Ordemll' 0 tJistdbnie 0 lwt·vi<,:o pdo pcsso:d SOil

sulJordin<tdoj
G.'" l'ass:u' a~ l:crtidiJes :Llltorir.ndas pOl' dt'5p:1Cho do

inspectur C as (lue uGlu nao 1:;j.rCt~~UIl;

'La .As~inar t;Olll ° illsjn:d,or do dil,;trito escolm' as ro
lllas do \'cncimc:1W IH·,)co:-:osadns nn t'ocrctaria a sell
cargo; ,

8..' Iteg:ulal' ml l'clac,:ues dot s(~act:lri:l com o. piLhlieo,
de :lcOrJo COlli 0 illsper.:lor;

U. a J;;xlJn~ol" as atriLu"i<;i)cs discipljnllrc~ dol. sua COlll

pClGncin;
10.:l. Propor .10 insjlodor tIo distrito oscolar 0 quo lho

llfir<~o;::~ C(I]H'('Jlicnic para 0 ·lIIclhor fUllt;iollamCllto dos
sorvicos dr. secrct:lrja,

J\xt. :l2.Q C')lllpoto :tos olidais 0 :tspirallto:l d:u.\ 80Cl'O

tm'!:l:; dos lli!llritos cscoI.trcs lJxcentar os sor\'i~os cluO
llws forom de:li~JJ:ulos polo:'! fuspcctivOH dH.lfo3.

Distrito [scalar (1981)
~ Art. 9.°_ i-sao' alribui<;ocs das DEs, no nillbito

da DGP:

a) Elabora<;.ao do projccto de on;amcnto da.~ DEs
c acompanhamcnto da cxccUI;a.o do mcsrno;

b) Rcalizat;ao das operayocs necess£trias ao cot'
recto registo conlabilf::;Lico (folhas de loca
~o de hens, ajud<ls de custo, transportcs,
pcquen<ls repara~ucs, bens e ~er\'il.,":os c rc
gistos das dcspcsas cfcetuadas elias entra
das);

c) InformaJ;50 dos ]ugares vagos do pessoal <lo
cente, administrutivo. c uuxiliar e organi
za(50 dos rcspcctivos proccssos de IlOll1ea
~ao;

d) Coordcna(50 e clabora<;ao das listas de lu
gam; vagos ou disponfvcis uo cnsino priw
m,irio, de acordo com oporhlll<l informa~:af)

das OLEs para concursos dcstinado~ a cx
-tilularcs de lugarcs quc foram cxtil1los,
para titulures de lugures sllspcnsos. para
candida-tos ao abrigo da prcrcrcncia con w

iugal, para as recondu\oes de profcssorcs
profissionalizados n50 cfccti\'os c para 0

concurso ao quadro geral;
e) Organizui;uo dos processos de nbandono do

lugar;
f) ConfirmalT50 dos processos de coilcessao de

fases aos professorcs efectivos;
g) OrganizalYao dos proccssos de conccssao de

diuturnidades ao pcssoal docente e nao do
centc;

It) FormululY·5.o de propostus de cxpropriuyao c
de rescisao de contratos;

i) Pass<lgem de certidoes C I.kclarat;6es;
i) OrganizaIYao de todos os concursos rc1ntivos

ao pessoal doccnte c nao doc~nte, llomca~

damcntc de prol1ssionalizados nan cfcctivos
po.ra 0 cllsino prirn<'trio, dJ. cduc:u;ao prt:
-cscolar, do cicIo prcparat?rio TV, das lu
telares de menores e instituil,'oes tlcpcndcn~

tes do MAS c tla prcfercncia conjugal;
k) Organizrly50 de proccssos de pcrmuta, trunsw

fCfcllcia-, acumuJaiYao, comissao tie st::rvj~o

e coJocrlt;ao especial de pcssfJaJ docentc;
() Proces~amento mccanogrJlic.:o de vcncjmcntos

ao pcssoaJ docente e[ccljlfo, pessoal aumi
nistratil'o e auxili<lf e elaborac;:ao dc [alhus
manuais adicianuis;

m) Org:lnizuiYuo de processos de abona de vell
cimento de nerdcio perdido c ~ua re\'cnfio;

1/) Organiz:ly50 de processos de hahilitat;:aa de
herd~iros;

(I) Realiz:Jyao das opcrat;:6es relacionadas com
pCllhoras dos velll~iJllentos C COIll a altcra
1;"50 tin nomc oficial tlos doccntes e nao do
ccntes;

p) P<\ssagem dc .~lli(ls de rcccita. do Estado;
q) Organiz<wfJn de processos sabre cxcrcicio de

aCLividadcs privadas;
r) Orgallizayao de proccssos de Callas c JicCllo;<ls

C Il1,Hlutcno;;io ,1ctu<llizaJa tlo eadastro de
todn 0 pcssoal docellte c nao docente;

.\") OrganiZ<lyfLO de processos relatives a Assis
tencia na Tuberculose aos Futlciollarios
Civis (APCT);

t) Orgalliz,l(;iio ele proccssos por <Iddente em scr
vi~o, pcns6cs de sungue c subsidio vitaHcio;

u) Organizar.-:{LQ tic processos -de permuLa e Lrans
fercllcia dc pcssoal administrativo:

\.) Apoin c p;lrlicjp(l\~iio em oo;(ies de forma(.50
de pcssoal n[io t1occntc.

'2 - SfJn. <linda, alribuio;6cs «;lS DEs:
a) Organizar os processos de <lholloS de familia

c prc~t<1<;6cs complclllcntarcs;
IJ) Organizar os procc~<;os de inscrir.-:ao nu Caixa

Gcral de Aposcntuyocs c Monte-pio Jos
Scrvidores do Estudo:
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c) Organizar O~ pruccssos tic aposctltac;ao volun
({[rin C obrigat6ria c claborar as rcla~fics

pan! cfcj(o de liquidac;ao do imposlo com
plcmcntar;

d) Dur cxccu~ao aos proccssos rcspcitantcs a
ADS~.
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ANEXO 5 - Compet€ncias dos Insp. de Circulo Escolar, Regilio Escolar e
Distrito Escolar.

Inspectores de Cfrcu!o Escolar (1919)
Axt.- 21,,0 AO:1 illspcctOl't'S !los circn[ns cficolaros

conql1'ttl 0 flxcrddo <las ,ttriIHlit:UllS eOlislantes do nl'
ti"(1 :)8." 110 .J('cn~tCl CUIll run~a do lei n." 0:787-1\, do 10
JI~ :\{;lio <1n l~H~t, ,d,";lIl dos IlWIH:ilJl1ados C'lll Qutros luti
"OS \10 Il\tlSI\l(J d'~L:I'('.I() 0 dG..:.tl! n:~IlIHnWl\hl, 0 ailllln:
to I." Ori(mt:lI', acollsdhar (l diri);if 1l(\11:~g(lg:ica.111PlltOas
pro['e"soJ'(\:; do drcllto, tanto pdt) qlle rospcitn nos ml~to

dos do L'llsillO I Cl)mo aos J1roc:(~:-:"os de e~\tlcac;ilo jW.l':l qne
csta Si'j,L l':ll;jr.J!l,d o· PI'{llil~a j

:!." Vi::itar do Ilr('rL'l'elll~i[l as cseobs cnjos prolessQrns
pOl' lllOUOS zido:;o;; e illl)J.plJrl(~llll\S, on por d."liciclwia de
cdllCa~af) pcda~('~iea, lllai:-- t::ll"e~:Lm dos Bum; con"olhos,
:tt!\-crti'!llCi,L:; u cobIJorar:i'lo;

a.o l"benliz.:u' COlli 0 maior cllidado 0 .sol'\,i(;o dns pro
\':l,S lin:tis d:~:; c~c()la~ do t~llsino prilllilrio geml i

4.° Autentiear os djl'!l.llll:l~ (ll~ e$ludos <l ~HO se r('li.ll't~

o al'ti;.;o a7,o (to deel'l\lo com ,f~jJ'l;a du lui 11.° f):7S7-A,
r de 10 110 ~I:Lio do l~Jltl;

u.o Con'espondor-sc' cum os pror\~SSOl'(~8 C,cotn as :m·
tori(!:u]c:i, Jlll1tas I'~:>cuhrt~~, Cllrpos ;l.dlllini$tr:~ti,'os c
'l1t:l.is1pwr fllncit)ll;\l'ios n l'lll'p'or:H:i}es (!'H"l ti\'orelll inter·
JerC:ncia 1I0S scn'i\'lj$ du (',llsillO prilll:l.rio, solicil:Lndo·lhes

, as in!orluao::ijci> 0 dOCUllH)l\tO~ llt~C()ss:'u'ios n(1 hom llcscm-
}lC'll!ll) do !;Oll' C<lI';;O 0 elahor:L(,':i.f1 dos SC'·llS rel:ltoL'ios 0

p:l.l'ccoros ; ._
" G,o Vigi:~r pdo OX<ldo Cllll1pnmcnto da 1m C' SOilS re'
'Slll:uncntos, lIiio s6 pOl' parto llo pcssoahloccnto das os
'.cola~ olicitli~ c particular('s, m,l:; tamb6m tla~ .Juntas ~8'
cobl'os, c belli :lssilll dn lodas :L!> cntidades que h~llh:~lll

j!ll(~rf~}rOllei:l Ilog :;1')'\'i(;IIS :lrllllil1i"tr;.. ti\"ln~ do nl\gino pri
m:'trin. lb:\'nlldo 0:'\ illSIIl·etol'l~:; tornar I':tra tal lilll as p~o

\'idOlil:ias qt\(~ esti"CI'elll dentrlJ drt." :-;nas alriIJtth.'ijj~~ (I

itlJOI':nat' a Din·('.l;,lu Gcr.tl rkl I,jn!;illo Pl'illl,'u'io c 8orltwl;
·j.O Auxili:LJ' c CSd'II'ccL'r :tij .ltlnl:u; Escul'1r(~s, Il.S (;:1111:\

nl:; llHllliei[lais f(1I(' ti"l'l'ellJ. ;l SC~lI enr,g-u Il. ndminislnu;iio,
do ollsino, c tl)das 'L~ entid:ules f~om inb)rfe1'l2rll:ia n:J. i
lUIW'il\i:-l~l.ar::.iIo c~,:ol;lt" 1.'::r:L 0 uSCI'u]l111o::io Clllllpl'il,1JClltu '\'
11:1:; o!Jng<lr;un::: qnc a It-I LI ~cn~ rcgublllC'lltos lites llHpU
Sl'l'!~Ul ;

S." Prest'll' todn~ os osclan:cililclilos 0 ill [~Il'ma"uos quo
IlH'S fOl't'lll t'xigidos pd:ts esl'Il:'ks sUjlc',I'!oresj ,

D." )[;;ndlll' 'l~ItI~CITar, por iU!l'1'1l1t;diu llu n'sl'l'di\'o
:dltailli:'dt':ldlll" tlu eUIlt'c.'iIIfJ, o~ ('!il.l!Jdt'cjIllPlllos do PII,
sillu primArjo p:(l'lkIlLtJ' 11'W e~ll:jalll rll~H;iun:ll\lIII 81~1lI

.tllhn·iz;i.l::l0 1l';;;;1, Oll dC:;l'llSpl:Lkm 0 dtSpl)slo 110 :lX
IlKC) :)1.u do Il,'erda 1;0lU ron:,~ do lei n.o [):7SI-.\, (l()
10 (In ~[aio de 1:J10:

'lO,u .!?I'OI:es:,ar 1lH',;lsalrllunh' a:' 1;')]lIas do,,; St'll:' Ycnci
llll'uh's, sul,:<idi'.I:', ;Ijucl;t~ 1111 (;lISlll, c!ll:'!lIl:-:'L:< dlJ jur
nad<i, expedienl\) c qltai:'rpier uutnn; alWlLO:-i ;\ ljlll' olea
t~ liS :-ieUS tleh:;;ado;; 11.'llhalll I]jn::ittl ; .

11." Or:.-~aniz:ll' :IS llrtlpo:;[<l5 gTadll:abs c]o:; C~I,l\lhd,lto~

:10 1'I'O\'iIllClllu das ('SCOhlS do:! cOllcc]hu:::; (Juo tontmlll a
sell 1;.'lJ'~O 11 adlllillislr:H:i"io do cl\5ino j

I:.!." ('assat' as eerticllH}:i do:; !inos quo cstcjam COll
II:idIiS II :lila g'uan[n;

1;\:' ;\ssi:-:til' pOl' si Oil pur SOll \\(·.lCi;Mlo l {lll0 sera som·
pr~' II lit prIJl'l\:iSUr do ol\:lillo Jlrilldlrio gent!, ILS SO;;SUOS
d,'l.S ,lilli/as Esc()l:~resj

l·L" .l':xen:l.'r llHlas 'lS dcmais a,lriIHli':<Il's rlU\J a lei (J

os n'~llbllleltt(Js Ihes cOlllclorClll j
FJ." ]'nn·id"lH:i'lf em tudos os casus ulLlis:,os, pcdinJo

h j)iree{::LO GI~l'<l[ do Em;iuo 1'1'im,'u'iu tJ .Normal as ins
tl'lH.:rle~ J1(~e(~Sg!1rim;;

JG." 1';laborar, :I.lllla]lll(~lltc, 111ll rd'lil'Jl'iu :-;ubl'c 0 t'~.~

lado Ib illstnH:ito infantil (1 pritl1:iriel goral, Ill) >iOll dr
Cillo l's\.:.ol'Lr, il1dicalldo qtWiSIJlil']' 1l1ndili(~a(:ljcs fIltn :,1

pn'di":l l\~ltha aeonsdh:l!lo C (ItlC lk\':LlH ;-1(\1' introdtl;o:;id;!!;
n:I,}(,i (\ r~'gllb.llIenlo:;.

Inspectores de Regiao Escolar (1928)

Atl:[Iliii~OCS ~l.jl~ ilisllcctorc9 c1tcrc).i c (los Ib~i;crl(trc~ ;
.,

Art. '15.° Os Inspoctoros chofos forM a8 s{'guinte!Hltrl~:
hlfiCOos, :ltum daB dO'i'oros cord;igundos Dthitros ·tLl·th~og:;

a) Exercer a s~porilitendencin:-:oni todos' bi; sor\'icos
<In instl'ur;1\o }l1'jJll:l.rin M roslloctiva l'cgifio; oricntnlido;os;'
promovclldo 0 clll}lprimontCi dris lois ~ r{jgUlahiohto~i'pr6~:
yidotlciaiUlo lioS: casos omissos (j lHi:rticipabdti 'imoUiatll.
monto it. Direct;M Goralli.s providflticitis ndoptnd:is j t·;,:,;

b) Fornccor· no' irisp~ctor gernl" do bnsin.o: pl:imliri<nr
norn1:\l infotI1H\<;OCS Bubi~o tndo (} tIlie dlgn. resptlito::hoi
cnsino prilllario inf,'mtil, elemontar e complementat1 d:!.'.
regii'lo .. /J . cumpl'ir o· fnzOl' .cumprir· 1.\s. dotorfi!ihntiles .su
poriol'o:. i .... ,:.' 'J

c) Gular 0 ncollsolh:lr 05 il1sIJoctores, m; corporn~i}os,

.:ulllltni3trativ:Ls, 0 0;> organisllloa oscolaros OlD todos:,oa
a~slllltos q~l~. so i~cia,d.9.li~1ll.Coi}1 .a ilistruc;i9 .1)ri~"'11:.i,a;,

.d) lronwal" o~: P!"l?f~!l,sor~s into!,iuQ.s 0 co~~c~z: "o,m. ~o.
lUissU~l Ao.'prO~ll.re~c~a nns ..esc~\~s .lllais.. pr6::dp.ln~ ~~n~;
t~~.~n. .r('og!~o,.,9'~do:. ~~9q :.SO. jt.Istiijquo,; ~.S.. _profossord~
cnj::,-sescol'ts .nM foU.Deio,Dmll P9r,f!i.lt:1. ,d~ e;ll,Stl.j ..• " ..... ::,;
. :~) Prop,or a.il.b~rtur.a,~.~!~oncurso,nos . .lugarcs yngos.,
nas oscolas do eDsino primai'ioj:-,I ,I., ..., ".' ';,

, f) .-Fl,l~e!·-.st): s.ub~Htuix: P9X...~m jnsl)Octor so~p~o quo
~on!J.:n..~~. !1.~5~ri,t~r:5o:-n~ dos~iIiponbo dAS suas fuu~.~es,
on do intorromj)or 0 sorviCo por~ I.IlOtiy.o ,do doell~a;e l)O~

pe,l'iodos.n~u sl,lperiorcs aoito dins, (',om~uic!1ndo o.ra~to

~ Di.r:,ect;!io 0;01':1.1, ,0 propor: :).;u.omonl1ito. do Inspector,
iut!3rinR...quandq.. o.s.p'u,impediIIl:ento:~or al6Jll Jesso prazo;

9) Propor 11 nomea~l1o do inspectorf'6 iu\orin~3, do, 0ll~
_ tro, os. profo5sores d.~,regifio.na \'nga 'ou impedimeuto

de (lu~lcFi'9r.jhsi)ector d.o. quadra; '. .' .. '.' ,'"
)l) Promo\,6i· quo it. sccre/aria d:i. illSpoc~fi,d ,rogil,l:n~~;

~~a ,qual AciJ~~o",e;.~:~r;a. a~ p~srocti\'as,. alt:ib.lil~ue~ consi;
gnadasun~ ICls 0 rogulamontos j . ..'

i) ,~16i:iiar colihpcimcnto dis, quCiX~5, rcprcsohin~ueg}
r()"clamll.~6es que Ihcl sojaill dirigiclas, rcsi.iclb~te~ .a)c,r.:
yi~os do instl'lH'tlO primaria] tnills.iJlitindo-:l3 a Diroc~ao
CCl;~ll: r:I~,u~'d,o ~llao l!rija das. ~iU~5 iltr.t,bU"iCuc~:.~. ~o~olii~~~
dos :t5~lltllos; ._:, :' ..
.J) ?onc_o~~~' tL?S, pr?fe5,S?r?~ ',~: i~~i~ocfor,~~,}~~::~o.i~i6

dds ao hCbhC;n. com \'cnclIUcntoJ por.motLvoatondlvol,
~m eada uno, pOl' .1)erio~lds hUo' ilUl1etiol'el':J,;'ciiibJ ~,hi~J

J~:lil JH,lllC~ 0,95 ~~~i~~s,:~i,a:~)ll~oji~oc~,~~ A~:r6rih4,,~o~
noS pnrhcu'os dHis Icetl\'"oS, 'tJ.lt~.90 Hies s~g~om,' "doyontlo
tai~ JlCcill~~,'l.S lief lEi'duzi'dt1.5 diis \'3ilto b qlui.tr'd {altas g\lc~
som dosconto nlgum, os,profossoros podom justifical"'dul
rnhto 0 :ihci- . ".', .', . '.'., " . '. ..'" :. :.'.

,f') ,~~~lh::.r?~ j~(:~s. ,~b ,~x~m~~ ,~ci, i~sh:u~~'? ')ll;~~~ri'D,
earn ':t ctllhiJorn~,!1odo. conscUlo 110 1nslJocforos lIn 1·t'glnO.
daH'do colibecHl1ooto ''i)or .~ntoi'ih4¥d do ill~j;eetoF ghral
dcst.'l. uQJlloacl1o il,' Dirocf;~o GOI;AI; ; " ' ,'''''.'. :"":" . ,':

I) Dotermin'il~ 'li, -c.:iti~ )n'spo'4tol-' ~\}iLb ;\5,.oscolasquo
l~Iji.·C' h,lSjl.~cCi~ll~i;",~i~,t~p)~~j·~l~.c~ '~ ·.~e!:'i~,o ,.hl~~ .i~lp.ll;
con,cDlohlo,. ~uatidll.nao ostoJ~mlmpbdldosnos do ~ns.
jlOcl;'ilo od1l6utro's do ·l1d.turozri. 'ofltin,l; . .

m)-'Aillicnt :fUll 1t\~ljlji:Hdrogo Ijrofos~oroR, illdopOlldOli,
tOIllPlltO tIll pl'ocoiiSOj:·'ri.S PCilrl8'n: quo lio 'l'OfCrel~t'o~
ll.o. LO 02.°, do nrti"go n', Dlio roguHitubnt6 disciplinn.r dOB
:n~do~Arios Jl(lbljco~;gOl~ii)~'~ qu?.s,~ ."d~ifiqli,cl,q\io·tpn~,li~
IUuoI'I'IIlo olllfnlfh~ & q\io corl'c'pondAm nq\1olas ponnli.
drrdt:l:; j .;,'" ',;" .~ .. ':, ,,"-> ',' " .•"l,

,~'i~) Inspcccio!l;ll' :;tod:t.s; :lao ·r.5colas du; sU,a {Lfca n,'l. ,;~o
gil into !ll'{II,on;f1.o; nt6 :!(lO o!>col:.t:', ,om tres ~lHO:;; dtl ~OO
:l ,100, <..'rIl ciueo' II/V'S; (10 ,iOO a GOO, em OItu nuos 0 do
ml\i~ till (j,'jJ, em no-"o :\;"105 i. '. .

0) ClJll\"o'c~r 0prosidir,ils roiinioc.s do cOllsrlho ,do illS·
]loc~Ji,o rc~io:nll 0 comp.trcPoCl' as do consolho do ltlspee·
tOI'l'S chof~;:;l I]u:mdo (-:.;to f"r eonvoca(]o ;

p) I1ctcl'winnl' aos iuspcctoros ;~ l"~al~za~:i.O do iIH!Ueri
tv,; 0 orr.;aniza<;ii-o do proCCSSO:-l (!JSCI phn:lrcs r. proJos;;o-
1'\::S 0 p'e-ssod menor i. , _

q) Bilc:ufogm' os lilspOctOros' {]e pl'oceder ns Ylstorws
do CU,'):lS ou s:das que tonham do SOl' llfl'cnd:lIlas par:!
iusttlllu;i'io do osculas, ,aproy<tndo~:ls ou rl.0~·it:'lndo,a::; so·
gnudo t;:lli~far;'[LlU 011 ni!,o' its condl(/~cs IOP::llS;
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Inspectores de Circulo Escolar (1919) Inspectores de Regiao Escolar (1928)

'r) .QlJuliJkt;l' 0 sCC"k-o do':! inspoctoros- da 'sun rogiIto,
en-baudo a estes rOCllr:iO para o. consolho contrnl de ins-
})()Cl"i\o n (PIC lX! reroro'o <'utigo 10.0 j ,_ -

.; 8) ]~luborar anlmlmonto. :Ito 30 do 1;i"0\,o!nbro- b r?ln-
turio . J:luhl'o 0 cstado d::. Illstl'UC;lI.o pnm!Lrlll. da regulo,
:lCOllllnmhaudo-o d:l_ o~t:LtrstiC:l, o.propondo os al\'itrlls 0
801ur,:uc3 que jiliguo m(llhor contribuircIll prim 0 progrosso.
do omiilw. . . '
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Inspectores de Distrito Escolar (/933) Directores de Distrito Escolar (/974)

§ ~,o Sfio 11a sua cornpcWllci;t tlisciplillar, pOl' do1e;;n
(.,ao Jl'.~l·mall(lnh~ ,10 din:c:toJ· g<Il·:d. no:, lCrJJJO~ do § (lllico
dt) arti:;o j 1." 1\0 f(J~Hlnmt'llto lli~cijJlill<l1' do!; fUllCioo:i
rios ci·:is, a\; pOl:,lS do~ no''' tL" c'1..° do arligo 6.° do
llleSlllO rl';~n];llaClll(l,

$ 3.o. D(}~ aeLos pra.tie,'ldos no w;;o <Ill nirilmlc:ilo dOli
njd~t l'0!lJ l'arilgnd'v <lldl~r,·dr.rlt'j \: ponnitido fCCllfSO para
o (lirr,\:ll)~' g'.:(':J, l"ofJuc<rido no (l1':lZO do <J1l;lrcnta coila
li'!n::.;, r:{lnla,1::~ <lit ei);tltlU;c:ll;au o!ici:d.

~; _.1.0 'l\,Ja:; 11" :ul[ot"id;ldt~~; pt'rblica:; devern pn.'star
:lO::; lllsjie\"l,jro,' 0 :;QU COIH.:Ul"·W

J
quando solicitado para

hem 110 ~('r\';,:o_

..Art. l-LI! }~m c,'1,da di::;!rifo c:sco1al', eOlno :Hlju!lto do
rl':Sjlt'r;lil'O iir~,pct:tor, 11.'1,"er;'l. tim 5\:b-illspcctor, ao qU:lI
C0I11/11)!.O eo:uljtll'<ll" MIH;:·!.' nO f.\xel'cicio dn~ sua::! atl'iuuT
{.:i)Ol:i il'gah., u segulldo as illdica<;lic!i d0fo l'ccehidas,

Dos inspectorcs C sllb.inspcctorc$ dos distritos cscolarcs ,
c dos dclcgados das inslJCcQoCS nos concclhos

Art. In.'' Compete aog inspcctores dos distl'itos o:>cola.·
res 5upcrintclldm' cm' todo:> os 5Cl"vil;OS do cusino prilll{~·
rio no:! rC5pccti\'os dbtritos, l'l'olllonl/ldo :t Siln. exccll~iio
rogllhU" 0 do oX::lcta harmonia com as disposkucs leguis
o corn ttS in:>tnwuos sllperio!'es: 0 nom<'ndamcnto:

1." Vj:;itnr e inspcce:Oll,lr 05 ostnbulccimclItos quo Ihes
csti'to adstl'it05

J
a~sislitldo :IOS Fcspcctiv<JS scrvi~.os j

:!.o rrr-gtar n Dir('cr:~lO (icra.l. do Eusino Primurio to·
da:; as inJ'orlll:l(:ocS quo Ihes forem rcquisitndas 0 fomo·
cer os CIOIlWLLtOS ostatisticos, nOl1 t('I'11108 desto decreto;

a. ° 'MalikI' rulal,.'uos com as corpus ndmirlistrativo!! (L

qUDlll :t Illi ilt,Hno cnc:trgos rm'l\H'italltes :1.0 cnsillo pri
m,'trill, Csd,ll'oeondo-ug sObre 0 c;.;:ercicio d09 rororitlos ('1\
car:;os c. prolllovcllUO 0 sou interesso llOS l)rogrcs90s do
cllsino;

4.0 l<'orncccr, nOS prazos 0 tormo!! lc.gais, as informa
~UI~S {~on('erm'utl2s ao provimollto dos IUp;:trcs vagos;

5.0 DoterminnT as eoloc:u;(}OS dos profoJssoros dos <ILta
dros tHl}~iliarcs;

G,u l'l'uccdor, nos tormo:> da loi, quanta ao funciolla·
mcnto ou oxtinc;.10 dos cur::iOS nocturnos 0 dos pOSt08 do
ensino j ,

7,0 NOJHcar OS Flris de q;';:lunes, nos tcrmos IcgaHl,
o daborar 0'6 POlltos para as proyas nscritas i

8,,1 Vistorilll', dil'ectamcnto au pOI" il1tC'f1l16dio dos do
l('g:~dos 1I0S cOllcelhos, as instala~ocs dQstinadas aos scl"
"i(',Ol:i cscolarCl:i .

tV 'romal', ~ln casos de gr:widado 0 ua impo:;si1>ili
dado de so :tglUl.nbtf l'csohll;1io sllrcrior, ~s medidas do
~,;ll':1ctN excepcional quo clcs roqllcrcrcHl, dando iulO
diat:l (,,0011:\ ,lrlas ,\ Diroc~ilo Geral j

10.0 Assinar <IS fljlhas do vOllcimontos, diplomas 0
mais papeis oJiciiLis, (I hem assim toda n. corrospolldellcia
com lmtid:td('~ cstranbas;

11.0 f'ropol' a 'IlltoriZ'H;ao do 11esuubnlluontos j
.12. 0 Velar pd:l disciplina da corJlora<..~.ii.l) doccntc;
15.0 'romar pm·to ll:lS rriiuiues de illSpcctoros de distrito;
14. 0 Snpt'rintl'lldcr nus sl'J'vit;os de higicne cscolar,

llOS krlllos cIa lei;
H),o Enviar lIlCll:;:llllH'nto 11 Dircc(:;IO. Gewl nota exact:~

dm; f.lila:; clo pessoal, !lOS tcnnos do dceroto n,o 20:~ij7,

de 28 do AgoMo (10 1031;
Hi.o Prostar todas as infortlH"H;UeS quo Illes forcm 1'0

quisitatlas para a CXCClll:;IO dos son'i~os do inspccc;ao 0

dir,ci plin:l.l'o:i j
17. 0 Coopemr nos seryic;os du oriontac;1io pedagugicn.

o <l.llrrfcir;o:llllcnto do onsino, 0 facili1ar a sua cxrcllt:;'fio j
18.6 Coopewr nos ~en'ko5 de protet;o;.t1o 0 assisll1Hcia

cSt'.alar:
IfJ. n Irn[ll~dir que BUS (~~Cola3 SL' reali:r.Olll qnuiSfJllC!r

rci"llli(I('S nan ]1n~yist;l:; por lei Oll llilo ~riltol'i.zadas llolas
cstal:ues sup"l'i,}!"c,: j

~O.O COJllllnic<ll' ;l DiJ'(~I.·r:ilo Geral touas as ocolTeucins
cXI:l'pc.ionais 0 tod'ls a:.,; infr:lc<:iJcs cuj[t punit;ao dcy.1.
I.'xc,~del" :l ~ua COlll]Jl'ttlllcia di~ciplil1ai.·;

21." Qlli"dificar nrlllalmonto 0 serYlt:;'o do }lesson] sou
liu!Jon1:u:(d", nOli tN·mas (lds1e dccreta;

~~_o ,\utori".ll.r a coml'arlici[ln~ii{l dos corpos disCE:ntO:-l
em festns publicas 11u caraclt'r patriotit.:o Oil o<lllcatiYo,
o hem ,Issim a ronli:w~fi.o do fcstas do JUCSDlO car:lctor
n()~ o(lif(cins Ull in:ll:lla,:l'II'S onl ([lie:' J'1lJ1c·lonn.l1l os C~llnIJc-

In':~~:l~'1t:)S(I'l'.~ 1110:; t:d;;~, :"J.,lril":>; . .
_,J. h:;(~"tIT, 1!!!;IJJllJ a~; (',~eld:IS ,I:< :;t.:du do dl:;tnto,

:-;c (:::.[a llilo C(.ll1:;titUl' ;:Oll~l l'~colar, as atribui\:oC's doli:li·
d,'1,~; ]i0" t''.!" dlrrdu p:11'<L us ,lil'cdlJl'cS <las zonas;

~J'" .:,'n.ijl()r i\ C:ret";:"l() (:"",·:,1 llH],; qlwnio hOIIVOt'i'rll
i''-ll" COll"':ilic/dc par:t () pru;:;n:::-:.so 011 welhor oconomia
tio ('.rl:;;li~.' 110 ,;i:,Ll'iIO a :>,;1' '·'IC'-~(l;

1~'1~:;;' ~ (~:::n: :\_.l;~'~~ra[~~~
1

;i l~ ~ ~\~, :;~\Jl;I;,i, I:~il·::{:::;~)~: I:)C q:~l ~ t'~ ~:I:i~~ r~~ ~l;
J,:Hl !r:i:,,,ii:';l e:,:,n-':"'~I\;nl';;l(' ;1 (}lItl'n:; l::lIiid:tdos;
, :!f).":':Ltb:Il·:iC )",.'!aUlr;o dDS ~;,_'n·i(:os :1 sell C:lrgo reJ'o

r.do :1 l~;td:', ".Idl 1eCti\-"", I.' l'll,.. i:;·JII h Din.:<'c;lu Ot~I':11 :ttl)
03 de (jiltllko.

;; 1." 0,: iu:.;p('dor\·g: silo n~s[l(ln:;,h('i5 wn- todas:l.S jn
fr,u>;;i~lS e{::neliJas 1IOS s':J'\'it:o~; a SOl! cargo, (11lalldo nilo

I.... as eVltcm ou deln.s 1);(0 clC{~lH contil. 1lS c.::tn./Jocs sUJlo- -J'- J
rj'Jrci:l,



ANEXO 5 - Competencias dos Insp. de Circulo Escolar, Regiiio Escolar e
Distrito Escolar.

306.

Inspectores Orientadores (1980)

Art. 10." No cxcrcicio <las alribuit;Oc~ rJas DEs,
compete ao director cscolar:

a) VisitLir C orientar as cstabclccimcntos que lhl'
csLao u(/:;tritos, <Jssistindo aos rcs~clivos

sCfvio:;os;
b) Pn:slar <lOS 'scr\'ir.;os cCIlLrais todus as infor

ma~6cs qlle llJc rorClll rcquisitadus c for
neter os elementos dctcrminados;

c) fl.fantcr rclu<;ocs corn as L1ularquiu5 adminis
trativas, csclarccclldu-as, [lrcstando-Ihcs 0

seu ap010 na cria~'ao de c.scolas c implall
W~·fto de cdiffcios;

d) Forncccr nos prazos C tcrm9s lcgais as in
formar.;ocs COllcenlcntcs <10 pnl\'imcnto dos
1ugarc!> \'agos;

c) PronlOvcr flS coloca<;5cs aas professores nao
crcctivos c proccdcr, nos tennos da lei,
quanto il afcctat;ao, cria~fio ou extinr;ao
dos lugilrcs de cJucn~uL) prc-e."icolar, do
ctlsino prinH'trio, do cicio preparat6rio TV
e dos curs-os de edllc,I";UO de adultos, se
gundo propostas till Djrcc~ao-Gcral dn Edu
cat;ao de Auuitos;

f) Vistoriar as ins{ulayocs dcstinada.<; aos scrvir;os
cscola~s, danda conla .h autarquias uas
dcficicncias. cnconlradas c ncccs.sidadcs de
rcpun.l\uo 'c implanla<,:ao de novas ediffcios;

g) Planear CIll colabonll;ao com as OLEs, ouvidas
a~ <lutarqlli:ls locai::;, a rcdc cscolnr do dis
Irilll c PftlfJtlf as allcnH..'(lCS :Ll'onsc1ha\'cis;

h) VeI,H' pcb flLHllualid;Hlc c,assidllilbdc do pes
.!>oal docciltc C lliio doccntc do seu distrito,
julgandu, nos termo::> legalS, as relipcctivas

Directores de Distrito Escolar (1981)

fallas, scm prcJulzo da competcncia csta
belccida ncste diploma para os dclegados
cscolarcs;

i) Mandar processar os vencimcntos e outros
abonos a lodo 0 pessoal sob a sua adminis
trarrao, assinando as Colhas de vencimcnlos;

j) Assinar os diplomas c mais documclltos espc
ciais, bern como toda a corrcspondcncia
com entidadcs estranhas, reprcscntando
ainda os organismos ccntrais nos actos em
que como lal forell1 dcsignados;

k) Velar pcla higienc escolar 1105 cstabeiccimen-
los de ensino; .

() Pres.tar tadas as informar;oes que Ihe forcm
rcquisitadas para a execurrao dos servil;os
de inspeq:ao, comunicando aos servi~os

ccntrdis todas as ocorrcncias e tacias as in
frac~6es cuja punj~ao exccda a suu com
pctcncia diseipUnar ja dcfiniJa em esla~uto;

m) Em cases' de gravidade c na impossibilkladc
de se aguardar resolw;ao superior, tonwr
as medidas de car.i.cter cxcepcional ncccs
sarias, Janda imediata conta dcl8S ao rcs
pccl.iyo servivo central;

n) Administrar convenicntcmcntc as ycrbas or·
~amentais cJcstinadas a rcspcctiva dirccr;uo
cscolar;

0) Deferir os pcdidos de abono e rcversao de
ycncirnenfo de exerdcio perdido;

p) Concedcr as diuturnidades ao pcssoal Jocenle
c nao doccntc;

q) Conceder liccnr;as ale novcnta dias;
r) Promover a cOllvenicn(c formar;ao adminislru

tiva dus dclegar;&s c subde(cgavocs escola
res, realizando as acr;6cs julgadas convc
nienlcs c as que forcm supcriormentc dc
lcrminadas;

s) Propor superiormente a nOlllcarrno de dele
gados c subdelcgados escolares, ouvindo-sc
para a nomear;ao destes ultimo::; 0 dckg.:Jdo
cscolar cnquanto nao houver e1emcnlos
aprovados nos cursos tderidos no ~r

tigo 24.°;
t) Dispcnsar das funr;6es doccntes os direclorcs

de cscola, segundo us normas em vigor;
u) Conferir posse nos professorcs efL:ctivos \'indos

de oulros distritos c ao pcssoal adminis
trativo e auxiliar afcctos ao quadro da
dircCl;ao escolar;

v) Autorizar a tornada de posse fora do distrito
a (ados os doccntcs coJocados no ,setl dis
trito que 0 requeiram;

x) Designar de entre os subdircctorcs aqllck que
o subslituira nas su;.\s auscncias e irnpcdi
lllcntos.
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1919
Art.-!)8.G Aos iuspcctorca cscolar('s, cuj.ns fnm;Ocs si'ln

ml'rn.mClltll 'Jlc(hig6gic~'l 0 liscalj:r,adora~J inl'umbc:
. v' li'j~cnli7,nr u emilio 0 a Ilif;ciplinn das cscoJas do
ansino pt"im;\.rio geml, tanlo oliciais" como particularcs,
do rcsjlccti,'o dreula;

2.n Orient1r 09 prof{~ssorcs Illl SUIL ao'.;1I.o ,l\lccntc 0
ctlucati'"n pclpllmodiJrnos proccssos pcdag6gicos, fa
zeuda par:'\. j~so confcrOilci3s 0 lir;i}o,!l morlNos j

3.G Inspccciouar"lIIlmsnlm nte as oscolas tlo SCIl'cil'
eulo, pOd(1IHlo alUm .diaso ..mljzar ,'u; insJlcc<;ucs quo ell
tondcmlLl nccos~flrinf\, (j 'cfnndo as rogrllll quo forom
oslaholceirlas om rcgulamcnto;

4.G Prollloycr-a cdal;ao de nmSC\H; escalares c do hi·
bliotec..1s 'para profcssOl'cs 0' :ilunos, c hom nssim a or
g:lOiza~11.o clo· curso de :trcrfoi~oamento para profassorcs,
ntondcnllo us ncccssidacies 0 us caraclcrlsticas de ctula
rcp;ii\o;

I. 5." Illlpulsionar 0 cstnbdllcimcnto do ohms POlt cdr·
crnn·cscolnres de mntunlidade infantil, do passc!os c ex
curs;:iC's ascolarml, de I'ccr~io. 0 co.ucati,·as;

G." Qualilicar 0 sorvi~a Jas ]lrofllssorosj
7." Propor }lor moth'os do orllem pedagogica, Mcnica

ou moral, a SU8PCllS~0, transfol'ullcia, domissil.o ou apo
sontar;i1.O ~'l: ofJicio clos profcllsoro.9, ponnlidades .quo s6
Jlorlorao tomar-se llfecti\·a~ rfcJlois do orglmizados 09 res

.pccti\'Os processos c modiauto 0 yoto afirmativo do Con.
601110 Ruporior do InstrU1;ao'Piiblica;
. 8," CUlllprir e fazor cumprir, nn parte quo Iho9 diz

rc.'l[lcito,as leis e rcgululllcntOG do cusino }lriIl1l1rio'gcml;
. D." R:xorccr tou:i~t\S domais atribu],;,~;:ies quo lIlcs rorom

c01~fiad~'l \lilt. rO~l1bm("rito,

1928
Art. lG.o O~ ill8poctorcs tcrAo as scguintes :ltrihu'j,ol'S

o doyon's :l1cm dos cOllsignlldos noulras disposi,:u('s Ie·
g:lis:

. u) IlHIpoccionm: ~~ escolus prim:irin.s oficin.is 0 ptlrti.
cUlar0g jix:LS 0 m6"cis(h! sua reg-iao oscolnr j

b) Br.yiar, a ~arla profossor, Ilo,lmizo dClJllin7.o (lias
ap6s .:t' il1spCC~iio n. ~ua .cscoln, t~1Jla. nota. <las suns im
pros5i'1c!:> siluro n.' iuspoe~J.o rU1l1iztt<ln., com as rccumen·
<lat;tl(ls qu~ jUlg110 COIlWllicntos. nota que'o profossol')
<lapols do n f.rallllcro .... or iutegrahnollto. no livro do rcgisto
do jll~p;;e(:oos, arquiY~i';t; ' ..

c) ]~~.rn'iar IlO mOSilla IJr3.700 u· iilSpocQi'lo d:l rogifio :l

nota a([lw BO rcfofc a. o.llnca b} dcstc artigo, :tmplilln£lo"t
SCI 0 jlllpl' t:oDvolliontcj

d) Nt\ rcil1i7.;l~ito £lns inspoc.;nos dcvo tor em vista qUI)

a sua visita' .~s nscol:\s yi~t\ no duplo fim do llscaliznr 0
scr·.. ic;{\ lIDS pfOrCllson~:-; o· do os oriontar'o aeonsclhar,
o.fJy,cnc!o pOI' iS~J? :

1.~ E~chtl'oc(Jr 0, 1>1'ofessor subre os uivcrsos' proble
m~s p(~(lntiugicos ooducati,'os quando reconho~n flue C!lo
c;:~rcct1 (10 seu .'lu::dlio;

2.'1 EstilllUl!~·Io, sngorilldo·lho mcIhofcs mctodos 11
Ill·OCORS06 tio ~nsino.o educa~Jlo,'sC verifiear que .HJUO·
los ll. quo o prof05&0{: .rocorro silo condon{~Yois .ou mona8
coilycnicntos i ' . " . ".' '.
, a.o Na. prinlcira..:"'Eita foita As oscolas chnnwr a aton-.
~.;lo llo pJ'()fcs:,;ar' para os dcfcitos, tlS deficiCncias 0 it··
Togulnridud{lS quo Ilotnr.
. c) .lissi::l~i~:~ :u.s . sossun;' ~do· cons.clllo do i~lsp('c~ao n~·
gjolHil Vf.r!L,~f(ilC.fO~ '~ou\"oeado j " '.. n CtlnJumClll' no. IQspoctor chofe .d.a tiua. regina todas
?:5 HIlt!ls,~I~f~'"c~eos (} in:egulariJados,rcspoit;tntcs aD 501'
"j«;o o8eo,I:,lr-.~J.a. l'0tiiil.o~ pl'opondo,J1~c·ll5 pro,-ideucias a
adoptar;' '.. .-- ", . '. : .

9) Pro(:edcr as "istorias do odificios oscolllros, do lw.r
1.110niD i:o~n, 0 disposto na n,lInoa· q) ·do :lrtigo 15.(>·;

11) Prcsl:il:.·,·ao inspector ehofo todos oscsclarccimootos
o,jllrt)rnl:l(.~.O'Js quo nsl.9,'lho pedir }l;lfa ll. org:lUizn~~i'\o do
rehL16rio ;l:llltll C doutros ~cn-i<;oll .ofic1ais j: .

i) ~f,:·e.sid!f bi conron~ricil1s 0 praticas ·pedngogicllS;.",
..j)..Cl}')ll:t~r:ll· .com ° jll~poctor. chofo oni·todus os SOl"

yi~os ·.em (jlHJ 0 R011 au=:>ilio Ibo .]lOBS,a SCI' nc<::c5s(lrjo;
<" k) Aprc~f!llt,lr .:l.!J .ill:,poetor. dlcfa; ata..m dcOutubrn

(10' C.1!l:1. ~l).lO, 11Ul rc.l:lturio sUltlltrio :lcOrea do scrd~o do
inspcc~ilo). cxpondo :~I\'Hl'cs 0 propondo lllodillca~iJes Oll

lH6,lidas-.qIlO .ulltcnda cOllvcui~nto5 para 0 progrosso do
cnHino:0 moiltoI'.organi7.'H;fto dos SCrvi(,lOS. oscola1'es ;,

l) ,Dar {} son p:Lrcccr ;3tilJro a qLln.lifica~i1o du SCl'\'il;O

dos pr;]fo1J:!{)J'c;; 110 I:oilsolllo (~e inspec<;tlo; .

>'JI~) Jlcnlizar os inqitcrito:-; 0 organi:r.ar 0;; !lI"OCC:-:SOS _dis-.
c1llllntlrll:-i.quo lho forcm di:-:lrihlJido::;:; . :~~

11) Q.u.muf) om· :;on'i~o fora 'dn. sede, eorrcspond~r-sc,
e~nl.o mspc.ctor .chofo, p1"Of05501'05, ulltidadcs 0 cOl'p0l'a~
{'u(lS adnunlstmtn-,'l:-i 0 juntas escalares clos cOllcc1ho~
OlldlJ ~o cncOntro :>Obro :lssuutos (jUl' ·~O 'reltlCiollClllcom
o CliSIllO, eorrosjlollllOuda (lllQ sen'i. rC'gislnda tHt :wdu
(1,1 fl'giilo (',scabt'. . "
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Dos inspcctoros c sub-iuspoctorcs dos distritos cscolnrcs,

o dos delog'ados dna iUS!lOC90CS nos concelbos

Art. l:~.o Competo nos inspoctol"CS aos distritos oscola.·
res :5UpCriDtcndor em- todos os snr\'i~os do onsino l)l'irn[l~

rio nos respectivo!:! dbtritosJ prol1lo\'oud? :'l S~Ht CXCClH:;~O

rogular () do oxactu harmonia com rig dlSposlr;ues lugrLls
o com as illslruQuos super-iares: 0 nOlllC',ldamcntc:

1." Visi1<ll' c illSpCcciollur os cstal)Ol?cimcnto~ qllo Illes
cstilo atlstritus: assistindo ,IDS rcspcctJVQS sorYl\'os j

2.° r"(1st<lr b j)it'('.cr:iio GOI'a} do Ensino Prim:'lrio to
da:! :lS infoflll:l<;UC!oi rJlm Jiles forem rcquisitadns 0 1'01'110

ccr flS elemeutos ostaHsticos, no~ tennas dOste decreta;
3." "I<lnter re1ac:ucs com as COl'pas :ulmir,istrativos a

qllQIll a loi ddlllO cncargos rC!lp('ital~ks :w e.ns~uo pri·
JIli~rill, csdarocondo-os s(Jhn~ 0 cXI~:'dcIO dos rdofHlos ('11·

C<l1';;08 C )lrolllOn~1l11o 0 SOli illtol'Dsso nos progressos do
cllsino; .

_.1. 0 Fornccor, nos vraz(ts e termQ3 log.ais, as il1fol'illa
~ij{'s eoncornNlk5 <.LO pro\'lmC'JlJ:o dos lUl-;llrcs .....agos;

5." Dotel'luilWr as coioc:J.l:ues dos 11l'oJ~ssorosdos quu4
droB allxili,Lrc:-; j

G.o l'J"oceller, nos termos d:l lei, quanta :to funciona
mOllto on {)xtill~'ao dos cunos llo('.turnos 0 dos postos do
en:;ino; .

7.0 NOHw:J.r as jlms de Qxnmcs, nos terJllOS legalS,
c dabob.r as POlltos para as ]lro\-as escritas j

8,ll Vistoriar, dircctamonto ou pOl' iutormcdio dos do~

legadus nos cOllcolhos, as iustalat;~uos dostinadas aos 501"

Vil'OS cscolal'CS •
'n." 'l'Oll1nr. ~m easos do gravidtlClo (\ un impm'isibili

dndo do so .'lglln.rd,u· rosohu;flO superior, as medidn? do
l.'-lln\c.ter cxcopcionnl quo c10s roqllororolll, d..llldo IlDO
Jiab\ eoutt\. debs:" Dircce;ilo Ccrnl;

10,n Assinar as i'lilhas de \'oncimontos, dil'lol1Uls (}
mais p<lp{~i:l oliciai:l, (I hom nS!iim tada n corrcspondencia
com ontidmlcs cstl'il.nl1.'l.s j

11.° Propar ..... autoriy.~I~'ao do tlcsuubrmllentos j
]~.o Volar pola disciplillu tl:L corjJOl':L\.~ii.l) docanto;
J::3." TOlll:ll' p:trtC\ nas rC'uuiiirs de illspectOl'(\:l do <listrito j

14. 0 Supl'rin(('.nder nos sOl'\'i~_os de higicllc csCahtf,
HO':: tcrl1lf)~ da lei j

15." gllviar mcn:l,dmellto il DircceJLO Gcraillotn. oxn.cta
!las f'alt:1.s du [l()$soal, 1I0S kr,lIo!! do decroto /l.o 20::257,
de 28 do Agosto do 1~31;

J.(j,O Prcsbr tolla~ as il1form:H:ucs quo lhcs furcU! rc
(]1lisitadas par.:l .'I. C'.xL'(;u<:ao dos sOl'yir;os do inspcc\:ao 0
tli:;ci[llin:J.l'cs i . .

17." COuJlCl~lr nos S('1"\-1\,03 do oncnta~~iio PC(1<JgfJpca
o ajl<'rfei.:o'llnonto lin ensillu, (' faeililar ,l sila eXI~clt\,!l~ j

1(1,0 COQper:lr no:-; sm·\"ii:us {h: protcc~'i'l.o 0 llSSls!Unela
c:,;cl)lar:

10." ~IlllJ){'djr {Juc llas l~scolas so roaiizOl.ll fjlJaisqllcr
n)iinitlOS nal) Jll'O\'i~t<l::: pOl' lei ou llrrO :tntonzndns pCl,1S
csi:tl:Ul'S sllpl'l'iorcs; .

~O. ~ Comllllic~lr :'t Dircc,:iio Gcml todas ,IS OCOl'I'DlleJ<\S
cxeCpeiOIl.'liri (j tOelns as illfl'acp,ues ctlj:~ Jlunir;ao dOTa
c;;'L:{~der a SU<l cOllllwtGllcia disciplin<li';

21." Qur,liricar <lnUallll(Hllc 0 scn-i\,o do pcssoal iiQU
:mbordilJildo, IIOS it:,rmos <16sto decreto;

2~.0 Autori:.::tr :1 eOlllpartieiptl\£io dos COl'P05 disccntc::l
em fasb.ls pilLlicns lIn earttcter j)atriolieo Oll C([uca.th·o,
(1 Ilolll :lssim a l'llnli"::lI;ao do feslns do IllO:lDlO car{leter
11'11\ "rlifl,·i"!1 ',I' illHl,l!",;n"H l~JlI 'Ill" l'1I11C;'J!l:IJll "'\ (~:lllll,,~-

I,:.': ;j;~:::.:,:: ':;';';';.:: :.1,.'::,<: ;;j :1',':; ,',: ,: '1';:.,.':: ::: "':'.~,:,~.::::,:I ::: :;: I. ;, ;,',', :,'; ~'. ~; ., II :~ ~.'" .:,1 i :; ~ :; \ I, :; .

d"~\r:: '-I :;:::;:, :,:";,:' ~.:: :., ~:,.,~.:,':, '; ':. ::.I;~; "I i,',: ;-:; "I',i,'\';, i:: "1',',',':,;\ ",'; '~"
1"11" '~"I1\·\·I,i"'l:ll par:, \) 1'l'lIi_~("I"\:·;" (I" flwl:,,,l· ,',",,/lOllll:l

do 111l:,iiltJ H'.; ,li,,1 r;lll It :<"ll ,·,Ir. __o;
::fl." I';:-,:,'I"",·r IOli'ls ;I:; a~l"il'i1ir::','·-; '1,H) " ].'1:·;"];;'::"\0 :IU

Il'l·j"" "Ill; 1;'1·;;' :10:; ;ll:<l"','("n'.~ ,·Ia'!;·" •• ' 'Ill" '·',;1,' <1",'1·"1<'

li'l'):!~~~",;"'.i~; ;;'L ~ ;~/:f·;:,-.;',;,'i:·:;.'/,Ilj, :{~;~ '~l:,l;;~'i~,;~l' ::.'~~: ::; ':;':"1 r::,' r,,r".
rido :t ("·it1:l ;HIO l"Cli\·[" I' ('ll1·i"·I-/{J ;'1 1)ir"l·':"\" (i"I';r! .1 It',

.31 do ()lItuhl'o. .

j'r:t~~,~~:;: I(~;:l::l,;.~ f:,;:'~OII;::~ ~;-~~\.~.;:.::~.';:l.:~,::':~~: );;':,1: '!I{::(}':I\~J :'~ ~ll~~~~
n~ \Wit{'1l1 OIl def,\~ ll:"i" <1"<'111 Cllll!;L 11;1 O:;!:l,;,,,':l ;<uJ'<'
riorl'S.

1980
Ar,!. "1._" A InSpc~o--liernl e urn scrvi.;:o de contraie

pcdag6gico, administrativo--financeiro c disciplioar 00

subsistcma· do cnsino nao superior, competindo-Ihe
esscnciafmenlc:

a) Vcrifica.r C <Js.segurar 0 cumprimCJlto d'Us dis
posio;6cs Icga,js e das orienla~ocs dcfinklas
supcriormcnlc;

b) Gam-ntir aos scrvi~os de concepr;ao e execu~5.o

do Ministeno da Educat;ao informao;oes
actualizadas sabre a situa~ao no subsistema;

c) Informar os cornpctentes 6rgaos e servi(,':os de
cxccur;ao c acompanhamcnto sobre as defi
cicncias c anornalias cncontradas, propondo
as med·idas que considere adcquadas '1 sua
rapida supera~ao;

d} Supc.rin,tender na classifica~ao do sen!i~ do
pcssoal nao disccnte;

e) Exerccr a acr;ao disciplinar que sc mostrar
j·ndispensavc1 .au Ihe for determinada.

Ar!. l:t." Yam cumpnmento tlas atribuiy6cs refcri
las nos artigos 2." e 3.", incumbe a J-nspcc.;,:ao para
f Conlrole Ped-agogiw:

a) Velar pela qualidadc do cnsino;
b) Asscgllrar 0 cumprimento dns disposir.;6es Ie.

gais'<: das orienta<;oes de .ambito pc<loag6gico;
c) VcJ.ar pela existencia d~ boos condio;Ocs de

trabalho, nom-cadamente no qut se refcre
a instaIar;Ocs, equ1pamentos 'C S'Cguran~
social;

d) Zelnr .pcla existcncia de condilYocs de orga
niza~o e.,scolar -e pcdag6gioa, TIomc-ada
mente no que rcspcita a Cot1~tltuilYao de
turmas, organicacao de hon'lTios iectivos e
actividadcs complcmcntar·cs cducativas;

c) Vcrificar c Gsscgurar uma art1culao;ao harm6·
nica entre os divcrsos grnus de ensino;

j) Garantir -a reccPlYao atcmpada pOI' paTte dO'S
cSlab::lecimentos de cnsino <las orienta~Ocs

dos servi9Js centra-is de ooncep~o c de
e),."'Ccu<;ao;

g) Assegur-ar aQS sc.rvivos centrais asinrorma~6cs

que por estcs lhc forem solicitadas;
II) Propor a. re",li7.a~0 de -aco;u'C:s de informao;ao

e de forma~ao que v1scm a mclhoria do
fUllcion-amcnlo dos cstubclccimcntos de en
sino;

i) Propor a classifica.;50 de scrvio;o do pcssoal
doccntc.

Arl, 13." Para cumpr.imcilto das atribuio;o-cs quc Ihe
sao conferidas pelos artigos 2." c 3.", incumbc il
Inspeq:ao t>ara 0 Contrale das Actividadcs Adminis
t rativo-Financci ms:

a) Velar [-ela cficicilcia da gest50 udministrativa
c financeira dos "CskJ.ocl-ccimcn!os de ensino
c dos orgaos C scrvirros regionais do Minis
terio da Educao;ao;

b) Vcrificar a rcquis.io;ao dc pcssollI uacente pro
visorio e evcntual a apreseolar, nos le,rmos
legais em vigor, a Direc<;iio-Geral dc Pes·
soaJ;

c) Velar pda correcla "Cxecuo;iio oroyamcnlal dos
"Cst-abclccimcntos de ensino do subsistema;

d) Propor a rcalizarrao de 'Uc.yocs de informao;ao
e formar;50 do p~ssoal administrativo e au
xiliar;

e) Garantir a reccpr;-ao alempada por parte dos
cstabclccimcntos de cnsino das informalYOes
dos scrvir;Ds ccntrais no ambilo do seu sec
tor de 'Uctividadc.
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*2. U Sfio c!<l :>aa compoWlll:in tlisciplillar, pordt::lcga
I;ii.o l)Crrn;llle'ltO do djn~dor !;(\J'<ll, no::; termU:I do *{lllieo
«,0 ;tJ'~i~n n," do r~!"~l1l':Ut:(,-llto tii:H:ipJiuar dos fU;lCiona
l'lOS C),'iS, ,l>l p(m<l.S dOB n."· n.<I e .J-. O do :Lrligo G." do
H1C:llllO r0;..';1ll.:.Jlllm to.

1980
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Art. 104.0 Compete no director:
1.0 A admillistrtl\.rLl) da cscolnj
2." ProlHovcl' 0 (ll'ogl"odifllC'llto clot ('scola, cOordCll.'l.r as

ll'1lb<Llho::l dejs profos8orcs, cstimul:t'r a~ suns iniciativils
(\ (Jncl"~ins proli\38jon:\i8 0 esta!Jolt.'.cce clltro {odos no boa
harmonia; .

B.o Comullictll' ao inSllcetor (10 eire-lila :tS irrcgul.'ui
daJos ocorridas 0 cnja. solut;uo nao cstt'~j:J, dentro das
suns ntribul\.lle-Sj

I 4.u Org1111izar 0 tel' om dia n cscritur'l<;ao da cscola 0
dn classo que dirija. j

[i.o Informal' as l'cspons{rrci:l pei:l. cducu('ito d08 nlullos
do suu progrc5so mornl 0 intcloctn:l1, col.'lbOl'ando com
as famllias oAduM. obtondo :L ~lt:t colahomC;.:lo tall) utile
prccisn [la.r:L 0 conhecimento <ILL crinn~a, c p:U:l quo :lssim

.pass,tlll 0 cHsino 0 u eduellc;:io aCOltillUnhar:l O\'OlllGrtO da
vida frsicfL 0 ,,~iCJlli('..:t. ~lo nlnno.

Dos dir~ctol'03 u"s cscolas do casino lll'imirid
c rcgontt:~ dos I,ostal> UO;:} clH,in"o

Art. 17. 11 C{'tlll'cte nos dil'cdorcs this cscol:ts dc ca
sillo prim/lrio uaLl (\n(~Orpor:HIa~_ Olll zonas suporintcnuor
nos !"o5iii~cti\"os SOl'\"j\os, Pl'OlHo\-cndo a ~ll<t C);ccuc;itO
regulnr c de e;":actn harmonia com ;tS di:iiJOsi~uos lC',rais
o {~(mi <IS iIlSti"ll:;ik.::> ~npcrior{'..,;, c nomcaJ;\li\':;Jlt~: I::>

1.0 ..l~.ssis[ir, ~i\~lllprO quo Ill(! sej:i pos~h-clJ aos sCr\,j~~os

cscoltirl':.:;· 0 :~ (llf111811i16r olltros;
.:~.o 1'1"(J;;tltr ;L iiH;pcc~ao elo' Jistrjto c"soolar, Otl ao sotl

{lC'lrig:L{lo, toda.': a~; inforill.'lt;0c'-s (pio lhes, forom: i"e/jiltsI
tl1d;u; 0 I"orncl':lir, pOl' intMm(:,lio do llle~liio' deieg:idb,
os elomontol'; l'st:ltistioos, nOs·tcrfllQg (Ir-stc d~cr'do;

3." D~tei"liliilal' a org;riijizl1l:fto das c!;If,SOS o' timnas 0
di~tril'l1i,' QS .s{'l"\"i~o;; c:~l:ol<1re::;;

c1." DC~iCllll'('llhttr· os ~cn-i(;i!l:l U:l H1atrieula, HOS foruibS
an. l,::i;

fJ.') Eequi~it:lr, pOl' illtorm{~dto do' drlj~g:t(io cla inspce
(:50 110 <;Ullc,~il:{l, (I ll(l:;~;ual do(;ollt,~ :lII:~i[i:~r ('- vropor a
lUitoti;-:,.r:5.u dOl> d(':-;dolJl-aIJH~ntos! sogulLdo a:l ucccs(.i(b
deg do ('n~;inn (} n(ls tOfn1ClS ie~ai:-; j

G.o Heqlli~ifar a nql1t~ir;"10 d(i 1Il\)iJ;!i;'u"io <: material db
c~l~illU C {uilo 0 ;Jl::i:-; (JIm yjSD h mtd!lor dotal:<To dos S0r
y~;;o~ l'Seoltlfi:H, dirigi,tdo g(> ]I,1m is'ili ;I~\ C~1:1_~UC:l coIn
P?t(~nlc:-; por intoi"mt\!io do cld\'L~;\(lo Ilt) in!;(lcctol" do
d!:>trjto <~5col:U-j

7.'l 'l'oJn:L1", !lin ca:>Cs tI,) lllllitu lJrg-i'llcia c !rra,-idadco
n:L impossibiJi\b.do d(~ a~;u<lrdar n>sQ[u<::IO s~l[terior, as
lUeditlns do c:tr;'lC~t(\r c:~cepcionftl (1110 (:!c~s l'f'qu('ir:mlj
do::.Jldo jl:iI~l1inla CO~lt:L:lO dotC;;;ld'J da insr-oe\'iio;

8.° Vda:' ]lela djsdllli:':l d:t COi.·fll!l-~,~a(l doce.tito;
~.n ~(Jlil';:oil:lr os ~ol;l!i~(J:; entre 0 r/:s~o:d docentc 011

d:u' p:\.l';icjl'~l(:i'io d;:f(\,e!e~; qllo Il;,() plth:r ~olllcjolJ:lr;

H)." l'l'lJ:;t;~r tuda:' :1:, inf'jrm:lf;'}l's (1\1(\ lilo'.; forclll re·
qlJislt,lIlas \J<l1"a :L (\;\.cclll;£io dos ~.l'1"I'i~l)s Jo illfoLJoCt;aO 0
fi;;(';tliza':;lo;

31.1) l)oopor:tl" 11('S ::en·i;;u:l lh oricata!i:io pctlagl'f<jca
{) :lp('rl[~~f,,'oalJ1"il[O do Cfl$:lllJ,'(\ ;~tciJit:J.t" (:. sua ('X{\O\l~10;

l:~." lJ:ljlodir flUO lla:1 csco\as s() n;;t!i":l'lll quais<jllor
n::iilliijec: ll;I') \H'('\-i:ilas pOI" lui (IIi nao :llt.tljri,.ad:is pota:;

c~.i;".:iji::> l;tl\1t'l';i1H'li;
l;j.'J C'oopc",r nos sm·vi..;:):, (10 rcc\\USe,IlH0tltO: nos tel"

1'.'.0",\ c\;t ki;,
i.b." Coi:'(I('r;li- n:l c:-:('clIl:ll'j dos serri':l):; de TIt"otcci;i1.o

l' :1.$sisl'.'l1eia ~sel)br:

r;_,"~ \.·_1"".\'\"'~\T .d~;·:.h·":"J ~" ..,..-...,\ (l'-J~ :·:i·\';.r:~):~ ~ ';;~~i r:";'.':~.:.')

t: .00,;\:iA-]o ~;'l~ lldegaclo da in:;poc(:ii.o do dish"ito oscolar
;ttl: ;)J. de ,llllho de cada :li\0 •

. § (uticu. O~ dil"cctOl"C5 (!,e t~s\'.obs naO oncorporadns
(:JIl ;r.Otl.;;!i [,au .rcr<pn:ls:i.,,,<~tS Jlor lO(];\J; as iufmcc;iles come ..
t/lbs 1I0S l;,n"~'II:os :t ::iOU ca!"{;o, qu.'lado n;io ;lS e\"itolll oil.
(ll'h:~ Jl~O dC"'.1ll conta ~l\i SOil ill!ecliato ;;ll!l('l"ior.

:\rt. 18." COJl)pete <II]S fiin'dorus 110 e:::eol<ts f'ucorpo
r:H!a~ Olll--zonas rcpl"t'::'t'utar os dircet,Orcs tins ZOt1I1S som
]11'0 que e};tCl} II~iCJ {':'.kj:llll prC~{1:J'(1'S ]las respccli,:as
e:';(,'IJ!:Ui (~ prUSI<LI"-lhes, !JeJU oumo aos secrc![lrios {his
ZO!W~;J toda ;\ eO:1I1jll\"a::,10 qua lItlS (1 Olltros rC'fjuisltem
para hei\1 ([0 ;;l:ni\o.

Art. HV Cumjlrk ;IoX; rcgC'lIit':-; dos ]1os:'os do cllsino
prOllwver a o:~\~eu~::io H'!;uiar clos r('~poctiyos S01"\"I';05 C
l~m'~,Ct',r :\S_jll~[ll'e(:{)c:; dos Iljstri:os c:;co[arcs, ]1ola:; vias
compd(,ilL(',s, tod:l~ :15 :nrorlJ1~l\uU5 on clculCUt05 cstcitls
Lirios (lIlc JIlt'S fUl"l'n: rC(lui~itados.
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1914 1915

Dep. 68{14:

d) submeter a apreciaf3.o do Conselho Escolar os

situa~oes de emergencia em que nao seja

passlvel rennir este ultimo;

assuntos que excedam a sua competencia;

e) executar as deliber~5es do Conselho EscoJar;

f) Assinar 0 expediente e os documentos de

contabilidade.

1.10 Compete ao director da escola:

a) rcpresentar a escola;
b) prcsidir [15 l'CUl1i6es do Consclho Es·

col<:'.r;
c) deciclir em t.odos os aS5untos para. os

quais tellha dclega<;ao do Conselho
E~colo.r ou em situagao de emergEmcia
em que nflo scja possivel rennir cste
IllUmo;

d} submeter a apreciaQuo do Conselho
Esco!ar os assuntos que exccdam a sua
compct.cncin;

e} executar as eteliberagoes do Consclho
Escolar;

f} assinar 0 expediente e documentos de
conte:ibilidade;

g) \'cIai' pel?. disciplin<L dn cscola, no que
so rdc.::e a aluuas, profcssores c pessoal
auxiliar;

h) colabOl"3:i" com a comissao concelhia
em tudo que lhe for solicitado. tanto
no aspcct.O pedag6gico como adminis
trativo;

n velar l1do cumpriment.o da lei e das
llO;'·i.nas ...·cf~ulaillelltares;

j) prc;:;Ulr cob1JorJ.~fio as comiss6cs de
moradcro5, instiLui<.;5es de carador ci·
vieo c associac6cs de pais;

1) foment-ar, por·todos os meios, a normal
rrcqu~nchL ~~3colm';

m) atcndm' os cncnrregrJ.dos de eclucagao,
(p..la~1d{) Hcccs::><.i.rio.

1.11 Os cUrectorcs e cncarregados de dirccc;ao
diiS c::.colas primjrhs sao clei~os pOl' um

emConselho Escolar audelegaf80 do

1.5. Compete ao Director da Escola:

a) representar a escola;

b) presidir as reunioes do Conselho Escolar;

c) decidir em lodos os assWltos para os quais lenha

Desp.68{14:

-0 Conselho EscoJar s6 tern competencias

implfcitas mas nenhuma expHcita

1.12

periocl6 de dois <:mos, 110dcndo SCI' rec
leilo:;..
05 (Urcclores das cscolas prim:irias, com
16 ou mats Iuga-res, scrao dispensados
das <.tctividades lectivas clesde que 0 re
queirmn. Nessa casa, ficalll sujcitos ao
hod.rio cstabelccido na lei geml para as
scrviQos pitblicos em rep:1l"ti9UO do Es
tado.
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Competencias do Director de Escola (Leal, 1985):
1. Representar a escola

2. Presidir as reunioes do Conselho Escolar. salvo
nos . cAas~s de agrupamento em que a
presldencla d~ Conselho Escolar obedece a
normas especlais;

3.Decidir em lodos as assuntos para as quais
tenh~ del.egar;ao do Conselho EscoJar au
em s..ltuarrao d,e emergencia em que fiaC seja
passlvel reumr este 6rg3.0;

4. Submeter a aprecia'riio do Conselho Escolar as
assuntos que excedam a sua competencia;

5. Executar as deliberar;6es do Conselho escolar

6.Assinar 0 expediente e documentos ~e
contabilidade;

7.Velar pela di~ciplina na Escola, no que se refere
a alunos e professorese pessoal auxiJiar

8. Colaborar com a Delega~ao Escolar em t~do
quanto Ihe seja solicitado, tanto no
aspe.ct.o p~dag6gico como no aspecto
admInlstratlvo;

9. Velar pelo cumpr,'menlo d l'as els e normas
regulamentares;

10. Pres tar colaboray3o as comissoes de
mora~or:s. instituiyoes de canicter cfvico e
assoclat;0es de pais;

12.Fomentar, por todos os meios a normal
frequencia escolar; ,

13.Atender os encarregados de educayao;

14. Organizar 0 servi~o de matriculas'

15. Autorizar as transferencias de alu~os;
16.0rganizar e coordenar os trabalhos de

avaliayao dos alunos;

17. Escriturar 0 livro E;
18. Organizar 0 dossier enual de correspondencia

recebida;
19. Organizar e amnter actualizado 0 livro de

inventario;
20. Anotar as faltas do pessoal docente e auxiliar

nos respectivos livros de ponto;

21. Informar a DLE dos dias e hOTas de abertura da
escola no perfodo de fcrias escolares;

22. Dispensar os professOTes no perfodo de ferias
escolares;

23.Proceder a aquisiyao dos livros e outros
documentos de estudo necessarios a
frequencia de cada ano escolar e entrega-Ios
aos alunos, desde que estes os hajam
requerido e a sua concessao se justifique;

24. Analisar os requerimentos para subsIdios de
estudo e estabelecer os criterios de
atribuiyao;

25.Enviar a DLE, dcvidamente informados, os
requerimentos para subsfdies de estudo;

25. Certificar-se de que a comissao administrativa
da cantina se encentra regularizada,
procedendo, se for caso disse, a uma nova
eleiyao;

26.Assinar os livros de termes e de avaliayi'io
final;

27.Assinar os documentos comprovativos da
conclusio do ensino primario para efeitos
de prosseguimento de estudos;

28 ..Assegurar a distribuiy.ao, pelos lugares em
funcionamento, dos alunos dos professores
que faltem ao servi~;

29.Respons abilizar-se pel a orientacrio e
funcionamento dos recreios;

30. Levantar, logo que tenha conhecimento da
respectiva participacrio, os autes de neticia
referentes a acidentes em servi~o,

participando superiormente 0 acidente no
prazo maximo de quatro dias;

31. Enviar ate 20 de Janeiro, a respectiva DLE. as
mapas respeitantes a altera~s de Cadastro
dos Bens do Estado. verificadas no ano
anterior;

32. Justificar as faltas des alunos;
33. Comunicar superiormente todas as infraq:5es

do pessoal decente e auxiliar de que tenha
conhecimento.
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Desp.68/74:

Art. t 1;-)." 0 UU;\sc1J;o Esco].\!" ~erh cOllstitllido porto
(l~,~ 0;; pr(lr'~:;S(lrl';; erGrtiro~j da pseola 0 Ill'C'\~idido pelo
dl:'t'ctor. .

.\rt Il(~;" 0fin ntrilJlllc;.i'JP:'> do CUll:;l}lho -]':scf)!ar:
1." .\lIxili;n 'J llirt.'r;lor lIa::> l:lII;lS fnnt..i"jc~ ,Ie l:ar:'tt;tcT I

j;(.r!dc::,;;ic(); I

I
2. 0 Tom:\t" conhC'eimonto do todns .'lS nccCSS(Chldos

. dn cscoltt c pro"idl'nciar j
I :3." H('so]n'l" suhre a forma de ('xcew;..~10 dos progr;l-

maS do ctJsino;
4." ~\.prccitlr c nplicnr os nlclhorcs ffit':tOtlos 0 proct.1sSOS

de ('usino;
5.0 'l'ratal' tin orgnniz,neao e :l.dministr"w;oito d.'\. biLlio-

teea, nlU!lCU oscolar, das caixlts c c:mtinas escoJnrcsj
G." Organizar a Jistribul~lio dos excrcicios Olll cada

clas:;D;
7.° Elahof:n" os regulamcnto!:l intcrno.,; nccc!:ls:trios p~ra

a. boa. onlcm 0 disciplinfl. (1(1. csco\n., quo serllo submc
tidos ii. :~pronl.<;a.o do inspector do cireulo;

8.° Orgn.ni:r.ar as excnrsOCS, p;lsscios pedag6gicos 0

co16nias de fcrias j
0.0 Propor aos inspcctorcs [lS motlificaG(jcs que ns nc

cmn;illadcs lIo cn~ino 0 higicnc esoolar aoonsclbclU nos

hor:\l"i05 ;
10.0 J~5001hcr cntl'(\ os linos aprovados os que dcv:nn

SOl' ndoptndos na csculn j :
11.0 D[lr voto con~:illllh'O 561>1'0 as qucsti'lcs qUC'l, BC'ludo

<In. comlH~tOncia do director, a 6~to oforc~llm dllyidnsj
12.0 J':lcgcl' cnire sl trcs lllombros para cou-stitu[relU

o oonsdho n.dmillistrlltiyo nils C!5colns cm quo 0 h:tja.
§ 1.0 0:; Consclhos 1'~sco};l.1·('$ l'clwir·sc hito no IJl'inclpio

o nO lim do allO lccti\'o i nO Iilll do c:l(la trilllcstrc 0 todas
as V(lZCS quo 0 Ilircctor dotcnllinar. on quando dois
on mais pt'ofossores 0 reqncil':un.

§ 2.° 0 rrofo~sor cfecth'o In:lis llOYO scrvira. do sc·
cr0t;'n·io n 111.\'ran't as ad:"s.

§ B./'l 0 pl"l'.sidentu do COH~dho Escohtr tom voto dl)
'll1:t1il1atlo HilS yotar;oes om (\110 houyer C'lllpntc.

-0 Conselho Escolar SO tern competencias

impiicitas mas nenhurna expHcita
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1.7 Sao atl'ibuiQocs do Conselho Escolar:

a) cleger a director da cscola CO sell subs
Lituto legal;

b) decidir, danlI'O dos limites da lei e dos
pIanos de oricntac;.ao superiOl'mente de
finidos 'pelos scrvh;os compet~ntes, sa
bre tadas as questOcs que intercssam
a. vida. ascoIal';

c) propor as entidades competentes 501u
Goes sobre assuntos para as quais nuo .
tcnl1a. compeWncia legal, tanto no as
pecto pedag'ogico como administrativo;

d) aprcciar casos de natureza disciplinar,
aprescntados pelo director dn. cscola,
pelos 1l1"ofcssores, cncarl'egados de celu
ca~.ao c pessoal :1uxiliar;

c) 111'Occdc1' ~l an(tlitic c debate dos proble
ma:,; did:jCf-jI~(l·pl:rl.:I~-;-ogico, illSCrido::i )')lI
ma pCl'spcd-iv<l d;l polHic.:a c 1JUC"d0!1111,

tendo em ntenc;fio que a escola nao e
dissoch'Lvcl da socicclade em que sc in
tegra;

f) prestaI' toda a. colaboragao ao director
da cscola na execuc;ao das dcliberac,;6cs
tomatlas em Consclho Escolar;

g) colnborar com a comissao concelhia em
tmlo 0 que lhc for solicitudo, para uma
mais riipida 0 eficientc resoluc,;ao dos
problemas escol~res.

J.B Os mombros do Conselho Escolar sao res
pons~1.vcis pemnLe 0 Estado polo cumpri.
menta tIa lei e das n01'111a5 regulamcntal'es
em vigor, respondendo solidariamcntc pc
las deHbcT<\90CS ilcgais a que so nao
tc..rul<lln 011osto. Esta. oposigao deve, para
nuo pede;: [;c;: conte:.;tada

J
rcgistar-sc em

aeLD..

Leal (1985) compila a pags. 94-95, 28
compete.nclas para 0 Conselho escolar.
Transcrevemos as dezoito que entendemos
serem especfficas do dominio pedag6gico:

I. Eleger 0 Director da Escola e 0 seu substituto;

2-"Decidir, dentro dos limites da lei e dos pianos
de orientaerao superiormente definidos
pelos servi~os competentes. sobre todas as
questOes que interessam it vida escolar;

3.Propor as entidades competentes solu~oes sobre
asuntos para os quais nao tenha
competencia legal, tanto no aspecto
pedag6gico como no aspecto
administrativo;

4-Apreciar casos de natureza disciplinar
apresenatdos pelo Director da Escola,
pelos professores, encarregados de
educ~iio e pessoal auxiliar;

5- Proceder a amilise dos problemas didactico
pedag6gicos, inseridos numa perspectiva
da politica educacional. tendo em aten~iio

que a escola nia e dissociavel da sociedade
em que se integra;

6. prestar toda a colabora\=8.o ao Director da
Escola na execu~io das deliberaeroes
tomadas em Consellio Escolar;

7. Colaborar com a DLE em tudo 0 que Ihe for
solicitado para uma mais rapida e eficiente
resolu'r8.o dos problemas escalares;

8-Elaborar 0 Plano Pedag6gico e 0 Regulamento
da Escola;

9-Estabelecer os criterios gerais e a metodoJogia
utilizar na avaliaerio dos alunos;

IO·Constituir as equipas que se ocupario da
avalia~ao final em cada uma das fases e em
rela'rao a cada turma;

11.Decidir sobre a forma de fazer chegar os
boletins trimestrais de informafao aos
encarregados de educa'rao dos alunos da
escola;

12-Decidir dos casos de alunos para cuja transifiio
de fase nao houve concordancia dos
professores directamente intervenientes no
processo de avalia'rao;

13-Apreciar a sintese dos trabalhos de avalia'rao
dos alunos da 2' fase;

14-Homologar as listas dos alunos que concluiram
com aproveitamento, 0 eosino prirnario
elementar e tambem dos alunos que nao
obtiveram aproveitamento;

15-Apresentar as DLE's os casos excepcionais dos
alunos que olio transitaram de fase e que,
per razBes de natureza individual, possam
beneficiar de mudan'ra de grope;

16.Apresentar as DLE's e ao Inspector da Area,
ate 20 de Setembro, prposta fundamentada
de organiza'rao de turmas, quando
circunstancias justificadas impe'ram a
observancia dos parametros superionnente
estabelecidos;
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17-Propor a1ter~oes ao honirio-tipo que reflictam
impossibilidade do cumprimento do
Despacho n' 13iENAP/82;

18-Decidir sobre a forma de cumprimento dos
h"orarios de regime dupla com efectivos
anormais (duas tUImas para tres
professores;

19-Propor a DE aumento di numero de professores
semple que as reduzidas dimensoes das
salas de aula ou a integrarr-ao de alunos com
deficiencias devidamente comprovadas 0

justifiquem;
20.0rganizar e distribuir os hanirios pelos

respectivos professores;

21. Gerir as verbas atribuidas;
22-Decidir sobre as fannas concretas de actua~io e

oJganiza~io do servi~o referente ao
fomecimento do suplemento alimentai;

23. Escolher de entre os professores 0

responsivel directo pela distribuic;ao do
suplemento alimentar;

24. Escolher quando lhe for solicitado as
professores encarregados do controle do
refeit6rio escolar;

25. Escalonar 0 servi\=o dos docentes no perfodo
das ferias escolares~

26-Definir e organizar a vigilancia activa nos
recreios;

27-Decidir da participarrao au nao dos pais,
encarregados de educa\=ao ou outros
elementos da comunidade na ocupa\=ao dos
alunos dispensados. enquanto decorre a
aula de Religiao e Moral cat6licas;

28.Pronunciar-se sobre a colaborarrao de
elementos exteriores it escola.
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DO
NO

.Te~POS;1~cti~~s:sem'ana15 destinados a cada d.isoipli~a
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ANEXO 10: ACTIVIDADES CURRICULARES
PORTUGUESA, EM 1952

Actlvidlides da Mocidade Portuguesa
Ordem de servi~o
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MOCIDADE

Em vista das 5ugestoes e propostas dos Comissariados Nacionais da
?\locidade Portuguesa, masculina" e femiu.ina, determino, quanta ao ensina

/>rimario;
a) _-\5 acti\'idades da 110cidade Portuguesa clevedie realizar-se em

tres tempos lectivos seguidos, nas manhas de quarta-Jeira, all nas tardes
do -mesmo dia, quando as escolas funcionem em. regime de cursa duplo:

b) Nas cidades de Lisboa, Porto e Coimbra, aql1elas actividades, pelo
que respeita a organizac;ao masculina, efectuar-se-ao nas manhas de sabado,
ou nas tardes de.::.::.e meSl110 dia para as escolas que fUl1cionem em regime
de ell rso duplo:

c 1 Tanto a ::\l()cidade Portnguesa CQlna a ~locidade Portugucsa Femi
nina cleyerao continuar a cuidar com 0 maior interesse cla prepara<;ao dos
alunos-mcstrcs cia;;; Esco1a5 do ·lVlagisterio Primario para 0 exercicio clas
suas actividades, as.sirn como cia actualiza<;ao, 110 J11esmo' sentido, clos pro
fessores, e os seno-jt.;os respectivos deste l\1inisterio conceder-Ihes-ao, para
e:::.sc deito, toclas as. facilidadcs neces5arias;

ell :\ aula de doutrina crista sed.. dada no 2.(' tempo h:etiYO de
lluin ta -'.{ei ra.

Lisboa, 6 de Olltubro cle 1955.
o Subsecrct<l,iu de Estado cia Educac;ao l\"'acional,

(a) Balta.z·ar Hebdo de SOlU;a

Horarios e instru~oes para as actlvidades da M. P.

a) 1.0 Periodo - As 9 horas - Reuniao de todos os fiJiados do Cen-
tro, iormatura das quinas e castelos. Verifica<;ao de faltas.

Das 9,10 as 9,15 - Canto da Marcha da M. P.;
Da5 9,15 as 9.-30 - Forma<;6es e eYolu~6es;

Das 9,30 as 945 - Jogos educativos;
Das 10 as 10,15 - Nor;6es e1ementares de higiene ou contos hist6rico-.s;



Das 10,15 as IO.J5-Canto Coral;
Das 10,35 a~ 10,45 - ExalteH;ao patriotica, explica<;ao dos fins da :M. P.;
Das II a5 IJ-,I5-Conhecimento mtiito simples de orienra<;ao;

Das' II,IS as I1.JS-JOgo:; educati\'os;
Das II,35 as lIAS - Reunia-o de todos as filiados;
Canto do Hino ~acil)nal; Fim cia instnH;ao.

Sup6c-se que 05 iiliado5 sao divididos em grupos recebendo alternada
mente a instru~au da~ modalidades indicaclas. durante 03 periodo5 de tempo

que val) designado5.
b) 2.° Periodu - Sessoes de instrtt<;ao organizadas segundo pro

grama semelhante ao ckJ primeiro periodo. na escola-sede do Centrq, sempre
que p0:5sh'~1 au ar liyrc::. em pinin proprio Oti no campo, alternando com

3cssoes de iJlstru\au. (lJnrorme 0 prugrama do ::;eguinte modelo:

.\s I) horas - Eeuniao de tod05 05 filiado~ do Centro: formatura de
quinas e de castelos; yc:-iiicac;au de faltas.;

Das 9,IO as 9,15 - Canto cia Marcha cia ;\1, I' '
Das 9,15 as 9,45 - }[archa p~ra a campo; durac;ao maxima da mar

cha: 30 miou t05 ;
Das 10 as 10,20 - Jogos educativos;
Das 10.20 as 10,35 - Conhccim-entos cIa natureza: as culturas, as

arvores, 05 montes. 05 yales, os riDs} os animais;
D2.5 10,35 a::; [0,50 - Conhecimentos pr[lticos de orientac;ao; pelo sot

e por indicios;
Da5 I I a,S I I .30~ Reuniao de todos as filiados; i\Iareha para reeolher

ao Centro;
As IlA5 - Canto do Hino Nacional; Fim da Instnt<;ao,
c) 3.'" Periodo - 5e:;soes de inst:uc;ao, sempre fora do Centro, com

programas orga·nizado5 cunforme 0 modelo do programa-tipo estabelecido
para 0 2.

Q periodo. ou para yisitas a monl1mentos e museus} loeais historicos,
obras de ark impurtantes, a outr05 Centros_. etc.

Em -vis! tas dtmo;:aJas os filiados scrao portadores de uma merenda
para comerem na altura que 0 instrutor considerar mais proprio.

Estes passeios de\'em ser prccedidos, no sa:bado anterior, de uma curta
explica<;ao dos principais motiY05 com 0 fim de esclarecer e interessar as
fiiiados.

Como modelo se segue 0 programa de uma destas visitas:

.\.5 9 horas - I\'euniao dos filiados do Centro' f) , . cI '
c ' t 1 V'·-' l rmdtllra as qumas

cas e as. erJflca~an de faItas at)S filiados para veri'fi"'ar - cI cI
"«e' . '-< n ",eu esta 0 e
< -- LO e arrallJo do Ye:o;tllario: -

D ' "as 9. 10 as 9.T S -- Canto cIa ?\farrna ua ~.'I. P.:
Das 9.I~ as ~),-+5-1\'laft:ha para 0 local da yisita;
Das 10 as II - Yi-it'l D' t·1 . ,;- cI ,-

- . ~ <. IS n )U1cao l), {hterentes . -t 1 . .pel -' >.- ca:;, e os ou qumas
(J~ lnstrlltores que os acompanham e prestal11 CXI)licaroe- 1 ' .

Da I ~.. . _ . <":J, ~ ( l.1fante a VIS!ta:
7 s I~I.) a~_ II.4.)-11archa para recal'her ao Centro:

. A= I J ..)0 -lhegada ao Centro: Canto do Hino N' I.
IIlstruc;ao, acwnil. Firn da

(Da Circular () 6 I
11, 3 ~), (e 2-3 ~)56, da f)jrer<;;1o-Gcral Ul) 10..11,0·111l)

. -' Primario).

-318.
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ANEXO 11: MODELOS DE DISTRIBUIc;:Ao DOS TEMPOS ESCOLARES
SEMANAIS, EM 1927 e 1964

Tempos lectivos semanais destinados a cada disciplina
, " " " "

";'.

'j;

"-' ....{.

, ..• ,.: ' :J _ ,,..-/;.~; ',-'

1-: Desenha,- geometda"c 'trabalhos -manuais.
II -:- Leitura, escrita, redac~a.o e gramatica •

l{I,--Aritmetica-e 'sisteraa mctrico.•.-. . . '.
I v~ '8ciencias.fisico-niHurais. • '._ . . . . . •
,,;VT Coro.grafia de P~rtu~.al e colonias, 'bist6ri~ de .~ortugaJ e ~duca~30 civica

Total 8emanal . .

.
",

"

.: .
C_,

CIIL~&e.

• 2," .:1.-1.- ~ ',"
----

6 6 (; 5
10 9 7. 7,
9 : I, ii 7 5

2 3 ,3
'- 3 -'-~---

25 25 25 ' '25

""2,"

10-45,11.511-30

., .

. ~:(;:,: .' I?caigu:J.yao abrcviada das discipli"u:J.s:. , . L"

,: ", t::" Droonl,o, J;romctrla .. Irab_lh,,' malluai., l1-I."lItln, MCrlU., tQd ..c~iio c' I;r'''''',thl.. III _ Aritln6lk~ ...lol~m" n,tlde". IV _ SeiADcl". (ideo_palunoi,.
'y _ C;"r0l:,nr.", d~ I'"rtll,"~l "<:ol~:I1~., hi, turin o:Ie l'o',lu(;_1 a "dUCR~io d,'I,,"', l

.',"

;Horario-lipo n.",2, para escolas com um professor para cada classe,
fUllcionando em regime de curso duplo

!A.~'das .du. ,null})l'" "
, ' ,

1." "Iuoo 2,' olsoso 3." "laue , 4.," NOIIO

OutnL,o'& FOHm;r<I , Jlt~r~o ... Jnlho

8-50' as 0-30

1,- 3-30 bs 0-10.

n-20 1~~ 10

s asS-40 II II II II ;JI II II II II II II II II II II rr II II II II
; Ii,',:0, ' ,

---~--------------

III III II fIT III III III HI III III nI If III rri In III III III III III

II 1III II I9-,15 as JO-30
';J

'.', ~;·.'·I "lG-10 as 10-tiO II II I IV -y- ,II 'y IV I II 'r IV;'
- j'

'"'C'",Ci,,--,,-1"---,----,-----1------1- - - - - - -- :- - - - - - - - - - , --
,:,'_4.a ;:: 11:-20.as 12,' it As 11-40 III III III III III 11 III II III III III III IV III IV V ,II ,v v :V:;
'''-''c'':'-:l-c'-'-:--:---I---'----I ,'., ' , ," "'"

'-"'d~:;": ';-l~{b '-k~'12~aO" 11-.55 1t8 12-40 ~ ~ ~ --;-~ -; IV --;~ -;- -; -:; --;-1-; -; -; ~I~ Iiv ";i::
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':', .;

Aulas do. -ta,l':"de ." ,

IIIr:IIIIIIII·IIII·IIIIIIn·UII·aIIIu.I~

I.· ohi,no. 3.~ cla.."
~-'-. •.. -.. , ~.~..'!'u.." ----.-

~

I
, ~

I ~ Ii ~ ,j • ,
~~ ;;; •

i • ,
i 'l ,

i! !. 1
,

l.~
,

.~ : -f ,
~• .. " • • • " • •

I.- Diu••

,I ~

I ~

I
, • ~ ~
~ ~ •

~
• 1•,

~
,

,~
~ • ~ •

·I• ,
~ ~

~ !.
• .~

-
U II13-30 a8 14-10

lIora.

13-20 a8 1,1,

Qlllubro .. Fnec{llro

1.-

2.· ·14-10 as 14.-50 14-20 as 15
----------- ----1- -

IIIIIIIIlIIIIIIIIInIIIllIlliIllIIIIIIIIIlrUlIU'~ImIII, ,

15-15 as 16 :

'16-30 as 11-10',16 ~s 16-40
.

·16-00 as 17-30

3.-· 15: as l~O

, 4.,

UU~;;~;~U~W~~U~W~;~N
<

--I-~----·I-~---.-.~-1----- ------- ,--- ~--

III III III III III Il III -II III III HI III IV III IV V' II 'N .vl _, V'.
. .'

I -;1-; -;j--; -; ~I~ ly -; -;-I~ -; ~ ~ -; ~T; IV_,,;r:.

,:-."

Do.signayio abroviad.n das disciplinas:
I_D.,.Ollho, _olrb... lubalbo....""..h. U_Lellara, nulla, red.e~lo .. IIt&...1U"e.

V ~ Coroce.a., .:.. Po~"1 .. folol-nl." hl.torl. de Pon"g&! • .d,u.arlo e{du..

:.. \ .. .
ill -.Atll.>rl'llca.• 5J5t~m. _,trJ"o. :..JV.7'".8.~~~!,~~~~~~'

Horario-lipo n." ,3, para escolas de tun s6 pro!~ssor, funcionando em regiDl6'~~rmal
"j ."

Uo,a. ; ..'
Qa'r~.'elta .· B.gu.od.•. ',ll.ra :

Clu....

1.a 2." :l.' 4." 1." 2.· ,5.. 4.." 1." 2.1 '." ..... 1." :II •• '." 4... 1." t." ...." 4.·

---.---~--~~-------

UUUUIIIIIUmIlIImUIUIIIIlmUpmm

m ; III ~ III III ~;~ III ; ~ ~!Ill;; III III ~;
. , •..• . .. -Cc .

., .

.8:-50 as .9--30,

11.& n-109

O"luUIO a }'oveld,,,

: : 0-00 !l.a 10-30

1.'

2."

3.- 9-45 as 10-30 I II V II ~ IT II II 11 ]1 Y V

4.· 12-45 as 13-26

5.e 13-4.0 as 14-30

.- -.--,.,....,.,-,--1-,.,....,..,----.-.-.. ~ -,-..,.. ~ - - - - - ~ = .,- -= - ~ :::- .,- -=.,- ~
1l-4!J all 12-25 III III III HI III III v V II I IV IV III III IV. V III III III IV

12-40.,13-30 I~ IIYIY IV ~ -;- -;-1-;- ~ '; ~I I I'll ~.~ I·{'· I' -;-

DIJ~ignayiio :lbr;::\'iada da~ Jigciplbtl..3:
t _ ])e.~""o, I:"'ometrt.... 1,.1;",11>,,< m~nult.. tl _ T.tllnr•• eaerltA, ma,,~lo • grom,~LJU.. lU _ .ArltmMlea " llet"'lIIR TTI,UrI"o. lV -.8elber., C£Ii4_.&tw'alI.

V _ C"n'rraf:", <Ie l'..rtuBrJ" eolt.nl ..., l>l'Urb"~ POllu.d 0 "<l.uo"~l,, 0[...1'....
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Horjrlo-lipo fl." 4, para escolas' diP; wu. 6O,pl'ofcl>,'>PrJ,'ful1cionando em regime de curso duplo
.. w_ ••

_•.....:" .. '-,_.~. . ~"

. ..• 8!blulo"5oxt"'{eln, -

'CJ:u.u

; 'Q1I:lrt".tdr..

f Cla.uo

- . -Ttr.tll.tol....

CII...,,,.

-~--!-~--:------

JJ ill It :n : I· II 'Iv. I1:.n IV .'11: II. II ;II V V

:r;"O:l'!"l~.lelt:\

,- (.:I...~<,~

I .... %.k ~.~ :«.r I,; ,.~ s.... ",. l.~ t," ~.• 4.- 1." rF" ~.~ '.. t." ll'." :I." l.}

Ii;1;1;JljI3;11~~II;;I',IIIIlIII~~IIlrHI' . ; .1- __
-~~~---- -~---

qI n· rII~' III IiI III 11: ~'I I~I.n V. III tIl.n II III III II II

-+--
f I I
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Hoi POf bem decrctttr} poInt valor como lei, 0 sc
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as \'o1'1a5 qno Ihos coubercm nos tOrInos rcgnlamcntaros,
relns disponibi!idlldos d,lS vorbns destiundns a substituI-,
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Anexo 11: Modelos de distribui~ao dos tempos escolares semanais do curriculo do ensino

primano em 1964

HORA.RIO DAS QUATRO CLASSES"COHJUNTAS
, ' "

J 1.~! Desenho I ,! Arittnetica Desenho!
'-I '---

~ 2." Aritrnetiea I Desenho Aritrnetica:
~ \ I \,---------

~ ::: ::::;::;::uO;:::~:I~: I i A:::::il::a R~::;:~oc:~;:::O

/

3) N"a~ escolas fClllinina!'> permutar-se~i'io

as actividades dos tres primeiros tem
pos lectivos de 4.3: feira COlD as de
s,ibado.

Observa~oe8

t) N3 rubrica (( Escrita II incluem - ~e:

copia, caiigrafia1 compos:i~ao e!'>crita:
ditado e desenho de ilu5tra~'fio,

~) Na rubrica "Leiturall incluelll-Sti
intcrpteta950, cOlllposi~ao oral, voca
bulario, recita~ao, contos e grarna
tiea.

Sabado

---
<:
'f.
",
::>
c
:0
~

0
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z-
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;:0
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I

I

Escrita

Escrita

Leitura

Copia ~ CaJigrafia

Lic;ao de Observac;ao I

Leitura e Escrita

Lic;ao de Observ3c;ao

o...: ..,
~ ..:
<.:i~~
::; 0
~ ~
~

Leitura e Escrita .

Escrita e Leitura

. ", - . '.- ~ '1"-""'-:.<~ :Q-~~i~.te·f~~~~~;~~ ~<~~~;fS'~ta~felra .
• '. " _,c. ::~:\f'l;:cL'··-'.':~'·::;>~._·,. I.....,i."'.' , - - '",-,.

Escrita

~. ~" ..\ '. ;';:'.~:',;:; ""..:-~.,;

Quarta.relra· .... "

Redac~ao ou Ditado I

Lic;ao de ObservaC;3o
Escrita e Leitura I

Lic;ao de Observac;ao
Leitura e Escrita

Escrita

Escrita e Leitura

Escrita ,

,
'Segunda.relra -I· -'jTe~lia·relra

LiC;30 de Observ31T3o (
Leitura e Escnta

Li~1io de Observ.ac;aoJ I Li~ao de Observalf3o
Leitura. e Escnta

'~

2.'

1.'

1.'

--I 1--

~I Aritmetica I Copia - Caligrafia l ~ritmetica I Aritmetica .,;,. Aritrnetica

4." Aritmetica ! C6pia- Caligratia Laitura i Leitura Aritmetica

Escrita) Escrita . E.scrita
---1·----------1----------1 ,

3." Leitura Ditado ou Redacl}iio ~'I' Leitura :

4." Leitura IRedac~ao ou -Ditadcr

1." II Aritmetica 1 \1 Desenho .- Aritmetica :
__. I

I 2." I Desellbo I Aritmetica Desenho \

I~I Copia ~ Caligrafia I _·\ritmetic3 ,-I-\-----c6pia - Caligrana
·--1 1---

1-,-1 1 1 1 I :

•..;

o
p.
e
.1l

o

""o
.§
•oi

o

~ I 2'
.§ 1 .

4.' Ciencia!> Hist6ria Aritmetica

o

~
.1l
.Q

~I
2.'

3.'

4' i

I
Trabalhoa :Manuais ) I'

oU
Desenho ,

i
I

EduC3ttaO Musical
ou

Educa9ao Fisica

i
Trabalbos Manuais I

ou .
Lingua Portuguesa

i I



-1- -U,ao de Observ',ao I Li,ao de Observ.,ao I Li,ao de Observ.,ao I Li,ao do Obion.,ao I Li,ao de Observ.,ao

o I a) Leaur. : E;erita I Lei!ura : Emit. II Leaura: E,er;t. I Leitur. : Eserit. I Leitur. : Eserit. !

c.. 1 . I '~ Lilfao de Observa~ao I Li<;ao de Obser\'a<;ao Li<;ao de Observac;ao

o b) e I Leitura e Escrita e Leitura e Escrita e
.....: I Leitura e Escrita . I Leitura e Escrita Leitura IJ E!;crita I

1--:;-1 LU;:lo DE OB~ERYA910 E LiNGUA PORTUGUESA

ARITMETICA E ACTIVIDADES FisICAS, ARTisTICAS E SOCIAlS

I

.._---

I I'l'rabalhos Manuais Educa~ao Musical . Lingua Portugu6sa
Educayao Musical Trabalnos Manuais

Educayao F eminioa Edllca~ao Fisica
I

Educayao Fisica I Educa~~ao Feminina

I ,
TrabaJho5 Manuais Educayao l\Ius,ical Lingua Portuguesa

Educa~.ao M.usical I Trabalhos l\Ianuais

Educa~,ao Femiuina Educac;3.o Fisica . Educa9ao. Fisica Educayao Femillina

. i Obse"rva<;oes

1) A indicayao de 2 ou mais discipli
nas elD diferentes tempos lectivos do
mesmo dia sene para permitir So 301
tarnancia da ac<;ao directa do pro
fessor par grupoa disdotos de alullos.

2) Nos tempos lecti\'os em que e5~a

as:>inalada a ctLi\ao de Observar;aoll,
devf'm destinar-~B 0;; prilllf~iros 10 a
20 minuto:i para esta materia.

3) A rubric~ (Leitura" abrange recita
930, dramatiz3.\,ao, yocabulario, con
tos e composiyao oral.

4) A rubrica ctE.scrita" compreende co
pia e caligrafia, ditado, composic;ao
escrita e dlJseuho.

5) A rubrica «Lingua Portuguesall
abrang(l: a leillJrrl, na qual so inclui
recitayao, vocabulario, cont~s e COlO

posit;:1o oral; e a esr:rita corupreende;
ccipid" caligrafia, ditauo, compo~i950

escrita a de!iellno.

6) Na rubrica "Acti\'irlades fisicas, ar
tisticas a sociais" inclueru-se a edu
caQao fisica , feminina e JOu5iieal, os
trabalhos manuais e 0 des6uho.

7) Nas ascola:; feroininas permutar
-sa-ao as actividades dos ires pri
meiros tempos lecti\"os de 4. a feira
com as de sabado.

-<

~ I

c

Q i
rn
;.::J

Q

-<
Q

-<

l'-<

-;>

o

"""'Q

-o
o'"

""rn

"':0
o
::J
l'-<
~

.SAb~dO~--1
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Aritmetica
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Leitura e Escrita

Leitura e Escrita.

Lingua Portuguesa

Aritmetica

Aritmctica

Moral e Religiao

:Moral e Religiao

HORARIOS PA.R~.:~·l.... tLASSE
'. ,-, ,,' " •. .;;. .<-' .," -""".~"""":'~"'~:"'~~ "l..X"-'i'-':'- I" ,;.~-",'_" ,,",'
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'3 e Escrita Leitura e Escrita I
I

tmetica
I

..\ritroCtica II
ARITl\lETICA

Aritmetica

Aritmetica

<-.~"

.Terc;;a feira

ACTIVIDADES FisICAS, ARTisTICAS E S9,CIAIS

I
Aritrnetica I Aritmetiea II

I
I

1I Leitura e Escrita Leitura e EscritaI
I

I
Aritmetica. 1 Aritmetica

I

Aritmet.ica I Aritmctica

Aritmetica

"-", ;S~e-g;;rid~~r~i~'~'

I a) I Leitura e Escrita - -I Leitui
I :, --1-__-
I .

b) I Aritmetica I '\ri

-i

c) i
Ia)

a) I

I~, .
1--:;-1--------- L i X G l" _l P 0 R TUG C E S A I Mor.1 e Religiao I
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HORARIOS 'PARA A 2." CLASSE
,i

()

..-.ARITMETICAIi c)
, i

Ia) I Aritmetica I AI itrnetica Aritrnetica I Aritmetica , Aritmetica I

~ i I I

z ! h) I Aritrnetica
I

Aritrnetica Aritmetica Aritmetica
I

Aritroetica. I..;.

I cJ ARI1'METICA E ACTIVIDADES FisICAS, ARTisTICAS E SOCiAlS

IaJ
Trabalhos Manuais I Educac;ao Musical

Lingua Portugue'sa
'. 'Educ3c;ao }\fu~ical

I
Trabalbos Manuais

Educac;ao Feminina EducaC;3o Fhiica Educac;3.o Fisica Educac;ao Ferninina

~ I I I
E

I bJ I Trabalhos :Manuai~ Educafi'3o Musical ,Educa~'ao Mu~ical Trabalhos lJanuais I
.8 Lingua Portugu~a

I
. Educar;'ao Fernillilla Educac;ao Fisica Educac;ao Fisica Educac;ao Feminina
,; I I-- :! ,.

cJ ACTIVIDADES FisICAS, ARTisTldAS E SOCIAlS
I.', '\, ,.:>j,:,,:;' . .

Segu,da-Cein 1'cr~a·Celra . I Quarta;Celra : <ialuta-feira Sexta·Cclra I S4bado I Obserra~ijes

I
Lic;.ao de (Jbl:ier\'a~ao Liyao de Observ3yao r Liyao de Ub5erVay3.o I <: I .. - . " .

. , L 't e 'J.} 1) A llldlc3\,ao de cluas au !DaIS dISCI-
a).6 Leltura .6 ,61 UTa . i ~ plinas em diferentes temlJos Jecti\'os

Leltura Leltura I Leltura ;::J I do meSJIlO dia serve para permitir a
g., '3 I alterniincia de 30;50 directa do pro-
§ Liyao de ObSerV3\'aO Liyao de Observ3yao Liyao de Observa9ao Liyao ~e Obs6r\'393.0 Liyao de Obs,er\'a~.ao ? I fes!'oJ' por grupas distintos de alunos.

.... b) e e 6 e e ~ C)) '" t . . I d
0. , • ~ • ~ _ e::: I ~ ;~os empos em que est.a aSSlna a a
- Copla Redac~ao CopIa Redacyao Redacy30 ~ a (( Liyao de Obser\'ayao u, de\'emOld . . .c:.. est.mar-Be os pfllllClros 10 a 20 mi-

e) L I <;:.~ 0 DE 0 B S E R V A <;: A 0 ELi N G U A PO R l' U G U E S A OJ nutos pa" e,ta materia. .

CO 13) A rubrica ({Lingua Porl.ugu'cs311

I
I I, ~ abrange; a (eitwro, na qual 56 inclui

aJ C6pia-Caligrafia I Redacl(ao e DesenLo Copia; e Desenho Moral e Religiao Copia e Dcsenho ~'recita\'ao)dramaliz3\'ilo, voeauuJario,
o I ' . ~ I' contos e composi~do oral; e a escn!o,
c. I Q cornpreendendo cOlda, caligrafia, di-
~ b) I Leitura Leitura ) Leitura Moral e Religiao I Leitura ~ tado, compo,i\.,lo, eserita e desenho.

~ 1_- I ..-< I 4) K3 rubdca " ActhiJades fjsicas. ai-

I I ' '. ..~, ,-~ I tisticas e sociai~" ilJchl81n-se a ~du-
c) LIN G U A paR TUG U E S A Moral e Rehglao I LlDgU3 Portugucsa ""'" ca~'Jo nSir3: l"e:ninina e mUl:iical, 0.5

II I ~ I'. ::ahalbo'l· m:"u~i~ e descnho. _
oj Ortorrrafia e Desenho Arihnctica Ditado e Desenho Redacyao e Vesenho Aritmetica :::;)) ~,a5 c!>co as iernllJIlJ:J.S permutar-se-uo

o -< as acti\"idades cl(l~ 1r('5 primeiros
~ I 0 ! telUpos de 4,"feira corn 30 de sa.bada,

~ b) I Ortografia e Dcsenho Aritrnetiea I Ditado e Desenbo Leitura : Aritrnetica E I
!--------'---------.!..----------'----------'--------il '- .

,
't
"l

"",
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, (".",,-, .."., - ...._-_ .•,>-._, .....'~" ,H C,R J.. RIO SP A R~·:'~;3.• ~,·C.L ASS E,
"0••• ' _

_ -.__ 1' Segunda.felr;' I Ter~a·felra 1 "Quarta.felra QUlnt~:i.i~a 1 Sexta-Celra 1 Sabado ! UbSt·rv.~oes

IaJ 1 Loilar,a 0 Gramatica Aritmetica 0 Geomotdal Loita" 0 G"matic. Aritmetic. e Geometria LeHara e Gr.mitica I ;;; i 1) A rnbric. "Lin~ua Porlugues ...2- I I, ~ ! abrange: a leit«ra, na qual 58 illcJui
.B I ' :3 I i~terpreta9~O, grall:latica, "ocah~I~-

i I ;::J no, reuae\'ao , contos e COlUpo~w;ao

;:; I b) L f N G U A PO R T C G U E S A ~ o~al,i e.a e~crila., comprm'!ld~n!]o
I 3 copla, cahgrafIa, dltado, comr051~ao,
I e:.. de~enho e os temaii de Hbtoria,

_I I ... I. .. I . . I . ... I . 23 2) ~a .rubrica (,.A.ctiv.irladps fisicas. 3r-
o a) Copla - Cah;;rafia Leltura e Gramatlca I Copla I .Moral e Rell!nao Dltado e Desenho ...::: tlstlcas e sor,lal,;" Inelutllll-::;e a eJu-=- I I P I Cl car;ao fi::;i(:a, ferninin3 e mu:-.ical J

= I' c:5 de:ienbo e 05 trabalhos manuais.
:' ~ I" T • • ~.. Ib\ LINGU!\ POR'l'UGUESA " 1 R r .~ L' P ~! u) Nasesco!asfermnJllaspermufar-se-ao

I 'j 1. • .uora e e 19lao lIlgua ortuguesa <' I as actiddades dos tres primeiros
I Q ! tem~os Iectivos de 4. a feira com as

ill I I Cf: I de ..b.do,

l a) OrtofJ'rafia e Desenho I Redacyao e Desenho I Ditado e Desenho Leitura e Gramatica IAritruMica e Geornetria 5 j 4) A Hi,tciria n,a ~3.
1

cla5?c e.~ta inte-
o I Q 1 -< I grada na !< Ll~ao de Leltura Jl.

~ I I ~ I
oi I bJ A R I T M F, TIC A E G E 0:'1 E T R I A 8 i

. < i
_+_-+------,---------.----------;~-----__;_------+_---i

o I a) IAritmetiea e Geometria I Ci&ncias Aritmetica e Geometria Redacy30 e Desenho Ciencias

i I I
~ Ib) ARITMETICA E C'IENCIAS E ACTIVIDADES FisICAS, ARTisTICAS E SOCIAlS

I
Trabalhos Manuais Educayao Musical Educ39ao Musical Trabalbos :Manuais

o a) au au Lingua Portugllesa au ou
~ Des6Dho Educa9ao Fisica Educ39ao Fisica Ed1.tca9ao Femioina
5
~,
.,;

bJ ACT I V I DAD E S F i SIC AS, ART i S TIC A S E SOC I A I S -
I I _._..!... _



Quinta-teira

,
'C
"l

""• Scgunda-rc(ra Ter~a.relra

HO'RARIOS

Qaarta-reira

i
I
~ARA A 4. A CLASSE

Sexta-feira SAbado ObSerV8l}Oes

1) A rubrica uLingua Portugu6sa",
abrange: a leituraJ oa qual S6 inclui
ill LtJqmjLa\~aUl gri:uuatiCa., yocabuLi.·
rio, recitayao, contos e composi<;ao
oral; e a escrita, compreendendo co
pia, caligrafia, ditado, compo:ii).ao
escrita e desenho de ilustrayao.

2) Na rubrica (( Aetividades £isieas, ar
tisticas e sociaisu, induem-se a edu
eayao £islea, feminina B musical, 0

desBllbo e os trabalhos manuais.

3) Nas escolas femininas permutar-se-ao
as acti\'idades dos trGs primeiros
tempos lectivos de 4.... feira com as
de sabado.

C"RedI DitadH" " .C' nClas

0
, , I , ,

.§ ! ,
0 i ~) ; CIENCIAS HI ST 6 RI C 0- G E 0 G R AFIC 0 -N ATU R A IS..,;.
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I
I

Desenho
Desenho Trabalhos Manuais

,
I Educa9ao Musical Educa9ao Musical 0.

aJ ou
,

ou Trabalbos Manuaisou 0. I0
; Educa9ao Fisica"" Trabalbos Manuais Educa).ao Fisica Lingua Portuguesa

I
o ou

S ,
Educ39ao Feminina0 ,

~

0 , i
oQ !

FfsICAS,
, !

oj I ACTIVIDADES ARTISTIQAS E SOCIAlS
-,,

I I
)1 I-I0) IAri~metica a Gaomatria I I -<Leitura e Gramatica Leitura e Gramatica Aytmetica e Geometria I Leitura e Gramatica

I
ent I "" I

.§ I ::J

II Cl
0

LiNGUA PORTUGUES~
::J

,..; Ib) f-' I0::
0

! ! "-<

I! oj I I IAritmetica 00 Geometria
I ;

""Ortografia.

I
Leitura 6 Gramatica : Moral e Religiao Redacy30 '"0

\ 1
I -< ;

S- q i
&

I oj I
Lingua Portugues3

5

I
0 ! Moral e Religiao

S2

" LiXGUA PORTUGUESA, ARITMETICA E GEOMETRIA a '"
I I

i Aritmetica e Geometria ."
I ,

'"
1)1\, .. G 'I 1Ortografia a CaJigrafia I

,
1 Aritmetica e Geometria

en

0
a :. ntmetIca e eometrl3 Redacyao e Desenho Leitura e Gramatica 3

~ i-I I ."
i'".s 0-

\

0
, s~ b) I ARITMETICA E GEOME'i'RIA
I -<
I ,



ANEXO 12:

-327.

CRITERIOS DF; AVALIA<;AO DOS MANUAlS ESCOLARES DO
ENSINO PRIMARIQ EM 1986

Reha anexa a que se refere 0 artigo 4:

Os manuais escolates devem sec analisados sob quatro
pontos de vista:

a) Conteudos;
b) Comunica~iio;
,.) MClodos;
d) Caracteristicas dos materiais.

a) Con/cudo. - 0 conteudo de urn manual devera sec
analisado sob dais paramctros:

Cientifico. em· que se procure a qualidadc e a quanlidade
de informac;ao proposta, 0 seu rigor e actuuJidade e
modo de apresenla~aoem fun~iio de uma dada ~itua~iio
pcdag6gica;

Pcdag6gico-didactico. que visa a aprecia~ao dos seguintes
aspectos:

Relac;ao entre 0 conteiido e as indicBC6es progra-
miiticas aD n{vel etario dos alunos; ,

Grau de adcqua.;ao:

Aos objectivos gerais do ensino e ou cicIo de
estudos;

Aos objeclicas especificos da disciplina;
A conccpcao peda,g6gica.didaclica que inspirou

os programas;

Aspccto gnHico;
Inclusao de sugestbes de tarefas e au fichas de

avaliar;:ao.

b) Comunica~iio. - Numa situac;ao de comunicac;ao peda
gogics hci toda uma interaCf;3o directs entre 0 modo de
comunicar.;:50 c a metodologia.

Tera entao de ser examinada segundo os seguintes para-
metros:

Senlido de comunicar;:ao;
Formas de mcnsagem;
Clarcza de comunicar;:ao;
Demirlade de comunicacao.

Pretcnde-sc apreciar 0 conjunto de mooalidades que per
mitam passar uma mcnsagem de urn emissor a urn receptor.

c) Metodos. - Enquanfo instrumento de ensino-aprcndiza~

gem, 0 manual escolar veicula -irnpHcita ou explicitamente
urns ceria metodologia os exposiC;iio das ideias e oa organi~

zac;ao do Irabalho.
Entre outros aspectos da pratica pedag6gica. os aspectos

mctodo16gicos dcvem ser aferidos em his verlentes:

Organizac;iio;
Utilizar.;:ao;
Adaptabilidade.

d) Caracteristicas dos materjais. - Com este item prctcnde-
-sc dcterminar:

Robustcz e rcsistencil~ ao uso;
Mancabi]idade;
Custo.

PUl"Lt em!:1 lIlll Jesles j>lJrftlllell"us dt.:Yl.:lll :::t.:r cstabelC':cih
doh; tipos ue inJicadores:

1) InrlicLldorcs nipidos, imcdiatamcnte pe-rccplh:ci);
2) Indic<ldorcs que sc fundamcntcm em dndo:'i qt:lll.-&

tativo$ c numn anfilise qualitativa aprofUlldllthl.



ANEXO 13. COMPETENCIAS DAS JUNTAS ESCOLARES, EM 1919 e 1928

-328-

lIn 11l1mlnl~lr:u;1I0 (In PI1J:ino [ldl/l:irJu (I :U'llbt~lll\lfl f'!lcnl:lr

.\rt. 40.0 A :u!llIini"tr;H::'lo ']ill; cSl'ola:,; ,10 cilsinti pl',i
m;'ll'io (\ a ;1.S~iSWI\('l:~ nul' n'sp('cliyo:~ :t~lltHls cOJ11Il(.:tlrn,
dOlltl'o rIo end:L cOlw:oiho, :\ \lIllil .rullln !'J:-ieolal'..

': J," Au!; 1I1111lid pll'<i (1\1 .1 Jisbo:I,O. 1)(.rto (l el.1lleu,III]:1 :1 :\11

tUI~flll1ilt atlmiui:.:.tmtiY:l pam os t'l~i~n~ dl\ :11'11;;0 "!llL'l'iur I,

~ ~.<l A {pwi,:qul'r onlros 111l11nelpil~~ (]ll~." pelo sell ~lc
~nl;\"oh'illll~lIto1im.III:\·iro () polo :<1~1I JlltC.rt:l'l:l) ~o en:-;I/lO

,". ..... S' 1I1l1"tn'1ll c1i"IlUl' 11:1 ;llItlll1IlIllW, u ",st~lllu po·1111,11,1,10. ,t, ,. :-> • I
~[cri~- coneeder·!'l' 1"l·~il1i.\ ipwl :1 !jIlO {~ pl'OC(,ltU:Jll\ para.

os 11l11i1idpin;; d,' Lii'hn,'l n I '(Irtn. ,
Ad. 4f,t> A Jlll\l~\ E:<l".(ll'll,tlo I'o;wf.,lho e t'(llll\lO~~1 dol'

'-lll'\':tlh,n's dnl' jH'l,mnlS lin F:l:t.t~rlll:~ I) dOl Jll~11'1l(,,::1O d;l
I'\'~pedj";t ('rtlll~\]';l 111ll11i(~il':ll, dl' lllll r~'prCi'O~lt;llltP. ll;u.;

jUll!:L:'. Ill! rrt';':-llu~i,t do t:Ulll'I,lhu, do lr"~~ prol(,~~"I'OS ",1
~;il:<il1lJ 111'imitrin dpilos lw]lI:'; pl'oft,;;l'ol'l's du eOllt.l;~It~J, 11(1
il1f;lll'dOr do dreulo Oll s~m. dnh'~ado 0 elo SIWrlJ!-,ll'ro do
Jill;;nt:':l,~ do eOllc{'lho. .

)\'1'1. .I~," Oll r0l'nl}:/'III:lI1WS tl0 prufm;sor;l.do e~;I~I"l't'Jll

;\S ~II;U; flln~:(J(lll Jlor trc>~ :1ll0~. ~

AI'l. ·::L" COlupl'ln it)llllt,t 11.sl:01:~r:
1." Orgilni:t.:tr 0 OI'O;::llllCnto do f'US:J\O vrilru'n'io el,) ("011-

t't,lllO; I 1·1'" 'hrt",:-;u') ,,' ProlllDvcr :1.. eon:,1.rl\l:i"i.O en Of J 1t:I?S e.~Sl:().·,." -
,. ,I III prll"nl,1ll:1 'lr(~\'iallrtHlli' crrg;ulIzatlo; .

gl1;i:"o (~r:::111i:t.:;r' II ('~Hbstrl1 das c!''l'olas 0 .Itl n!sl](lr~1l\'-0 I
\,r"rt'~'" ,1';"1,, ;

·1 ,t° j\rl'elld,li', lin InH:~uo'('t.l,,,,,,,,~ .i'·"l"j'·)··, L·,C.'.l ... j"""
e5eoJ.:;.5;

1

fl." l\tlquil'il' II lIlobiJiflrio l!:-<:Ol;ll' tl 0 material do ensino;
n," Pl't)\'r~1' au pa;;:rilll\llto da:;. rc~pl,~ti\";\lI d{jsp(~sa:.;;

1 'r'," I'rn\'l.'l' ?t n'pllr;l(:ftO, l:oll!-;m-\'a~ao e lil\IPl~";n. dos cdi-
i n{"i~1S ('.sl:ohrrr~s j

I B.o Propor au GoYcrno, oq~ani'l,1I1l(lo 0 rospcdi\'o IHO.
(·('0;:10, a cri;u.:;iO, I.l'<lll~ftlrencia, (;onvorsa.o UII suprussilo
dl! l'sl'ol;t:>:

n." EstalHJlccur l'lIJ"SUi:i llocllll'nos, tlOlllinicais C clttedra.;\
;llrrhllbilh'~j

10." r,1;;;l1' am; Pl'o1'('s!-;ores 0S ~(\lIS nml:illlentos, grl1
t: lkarflC's f' :dJOllos;

lL" X(lrrrl';(r os profcs;,or('s illll'rillos tk outre II li:;ta
tlos e;llldidatos ;\5 illterillidad{'s do l'm:ilwdi\'o concclhoj

I
I:!." COI~('t:dl'r :IOS prof;:-::orl's liel'!H:a. :ttl' no dias Olll

u;ufa ;IIJl) cn-l!, p}'(ln~11l1o II RUn. :-;llIJsbtlll<:~lo; .
'. l:L" J'nmIOYl\I' U rh'5t'HYolYiml'uto do elH,ino vrirn{lrio

(tullll"tJ del n!s[Jl~di\'() CUll{:l~lho.

~\ rl.. -I-I." A .J unt:\ E:::t'olni' l'elllj";:lr{L 11 sun. nCi,:ao tie
;lssi;-iI('lll~ia ('.:-("Ul:ll':

1." Fncilitando a i'roqileilei;t d;IS l',:iCO[;lS il.s C;'i;IlJt;aS
!)(Ibrt's;

:!." Pl'omoH~lltlo n i:ria<:ao df' i~aixas e clilltin,r6 csco]arcs j
n." Orr;:illiz:lllrlo ("()!oniaOi Ill.' f{'ri:ISj
,.L" l)isLrilJlrlndo ..Os :lIU1105 lltl'lISilios Ilscol.'1.rm~, \"05-

tll[lrio (' e:tll;'ado. '
Art. <lfl." A Junta E;:colar fr'r!L \lm sf'crot{u-io, quo

~l'l'il urn dos Pl'Oj~l:<:<OI'("s, I"l'eeholldo :L rOlllullcr,H,'lio quo
fur (ix:lda pd;L rC5J,cdi,·:t _.T lJ lila.

.Art. 22. 0 .\..5 ju'iitas ~sculal"l's Jos cUllccl!.Jos teriio Us
I'>tll;uintos ,ririiJuli;oOS: ,

a) PrOlllO\'Ol' jmito da.s rospe~tiV:lS ci"im:lrns municipai:;
n ~lqllisit:fio do IUobiliario 0 m;lt('l·i;l.l dt, emdno }):lra ;lS
escolas do cOJ1l::rlho, Olll cOIifol'wioade COlli 0 }llll"lJCCI' (hi.
in:,;pcct: ao os-cola)' i ' .

b'I ProUlovor:o pagmncHto «as roudus do em;:l do osco,
las'o dos ~lIhsill[os.n~H; IH·.ol~ssol'oS quo nao tC'J.lh:'llll hahi.
tru;:ito '1l0 cdificio oscolul'; ,.,. - , , . 10" • . ---.

, . c) Pnlll1(l\'l~r·0 fornccimonto de lin-oli c irilprcssOi;
IJl1r,L- n c;;erilunu;ao estatistica escfJlnr j _._,_., •

d). -J.)r.oUlO\:or. 0 :~bo.no. das: ':orh.I!.s pn.rn. t?.:'llcdicnto -0
Jimpci::\. u;ls.oseol~~ <? l~ropo..I:' .1l~,U~ J~stl'ib.l1!l'.:i'i,o, ]lOr cal!.'''
UUla ,dd:,,~; ,_..7·:,:' ''; ,', ',;: ,:, ..... :' '.

c) 'pl'ornonl1' 0 pagmllcnto do· sCg'uro dos cdifici~s mi.
colan:::, 'jl,c ~;ej:LJJl IH'olH'jodndo do Estado, coutra. ° l'iSl:O
<It! i;;cut:Jio j

n·lntcrcs~llr :(cii.mtlTU municipal lia eOllstnit;ito, ,'0
j);lr;l(:;'.) C.COIHlO!'\·:t.;i'i.oir10l; odiHcio;:!·pn)llrios j ,

.'}) Cooper:ir earn .as '.autoJ;rladoB:,cscol:tres c com as
.corpof<J1:r:iCS :lllluiuistrntil'as, SCm]ll'O t]L10 elm! ~olicit;)1H

,1:;:;:1 cOilJll'rac::i(l, para 0 dOSOll\'lllvimcnto e ]Jrogl"l~Sl;O lb

iw;lrlH;tl(j· prjJl\[l\'i:t uo cOllccJllO;
I;) V,H' pOSSll, £or<1; do coso' })rcyisto -110l aliuca fI) do

.ar'.ib'O 21.(', .aos profoSS9l'CS intorillos, cOJlI1l11ic~lndo ilHO'

di.atmr,(Hitc :L illspCct;ao c1:\ Tt!g:i.iio a reGpoo.ti\·a. U,ltt: r:OIl
"idcmnrlo-so dt.:lllOllto inlli.spl'lJl;,i,Yol pal'<l ,l confNir :L
apn}s;i~ibt:'o··do·,·ill\·:~l:~\:,.~llYi::trlo :\0 pnJfl~<;sol' pcla·ilrs-
l)~:r:~~a'J. n::wolul:i :..: ::', -., _....... .- ... '

'·i) l'l'opoi' :L·(~rilL~aoJ:·;couYcJ'~a(/, .suSnu)l!-ifiO 0 tr:msfc
rUllda· do l'scOlas oU'}ug:Il'IIS do pl'ofo;)sor,.
: 'Ad, ~l:;.• t> Silo··ohrig:lluri,ts as· iuuc;ut~.s·do membra d:L

.jllllia Clo;co!;Lr ,P~"l':t ·0:-; profo~sorm; Julcg-.:ltlos.ou clcitos
11\1<,.1......::ii-.!UlU. a )JlI.'110S· de tl 'luil,!ruetrlJ:;.:da se(k, do .. cnu-
colho. . , ' . ..... '

.~h;. ::·L(I.A~:,fl\lIf.. iJ{]s ,do st~cretAriv. da·junj;j o:-;col;o.'
:icr~.(.r l'x'lrt;hks polu pr<Jfc,s:;or cll~ito C> 0 ;ll'lIl!ivlJ :;01.:/1
IlfrOCIlJ:ltlO no ctlificio d;\ c,imara lllunicilHll ~\I~V ::;OTO,l,

.lh:am as SCSSi.'k5.. ... '\\ tl .

§ llllicQ. Na f:JUa evontual do., scc~otnrio d: '",,~'1 ~s-

e:ohu' ::I. \lasso dos )11'0[05:;01"(:5 mtcrmog sCr,t Irefjjl))
\elo chofoJ lIn s::::cret:n'ia da cftmara municipal. .~
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Art. 16. 0 Compoto :lOS dircctorc9 £In.s ~onas cscolarcs
suporin tender em todos os scrvL(,'os do ollsiuo llrim:'Lrio
mlfi rC!':IJl1ctivn.s zona.s, promo\'cndo a Sll<l ma'clI<:;lo. rc
gut'lf c do oxacta IHlrmoni:\. com us di5posi~ijcs legals 0
instru~ucs suporiorcs, c nomoadamonto: .

1.0 Visitllr O~ cstllbelccimctLtos quo lhes cstri,Q adstntos
c n,:isistir <IU311tO passivel ;IOS seu::! sCl'vir;os; .

2.0 Prestar a insllec~iio do distrilo oscular locIns :l.S Jtl4

formao:;ocs quo lhes fOl'cm roquisitad:ls G famacor·llla os
elementos listathiticos, nos termo!! <testo decroto;

;3.0 Prop'or fl inspct:r:fio do distl'ito cscolar ;~ distrilmi
1.:.[0 dos IlfOfcssol'\);'; pclas osculas c!:t respccttv:t zona. 0
di:;l_l'ilHlir 0 lH)~:-;oal menor j

4.0 D(ltuf];linnr ;l org:lIliz:tl:ilo dn::; da.~5CS 0 turIUns 0

distrihnir Of: ~t'n'ir;os (':-,c{l1:lrc,; j
5.0 Org:1nizar 0;'; S{~1''.'if,:08 lla matdclIln, nos tcrmos da

loij
G,o HOf[lli:-;it:ll' 0 pes$orr.l doccnl-e <luxiJi:Lr 0' propor :L

:llltOriZ,H:;'iO do dcsdobl't'ullcntos, :-;egundo as nccessidndos
do emiino na ZOlla, enos term os Icgaisj .-

7.0 l'rlllnOyer a fifIui~ir;ilo do mohili:il'io c material do
CllSillO (\ tudo lllais qllO yise :t.lllclhor dot:u:ilo dos ser~
dc:o:" osool:I['('s, dil'igindo·so par.:t isso :1:< cst<lr;UCS coru~

pctenks pOl' inlcrmcllio fia inspccr;ao do distrito escobr;
S." Towar, ('lll ca~os dl' llluita urgcl1cia 0 gn1xitl;ldc c

n:l j[npossilJilidmle do agnardnr rcsoJa<;Jo sUlicrior. as
lUCl1id~l:i tin Clll':'lctor 'cxcepciOlml (llH~ clo::; requciram,
d:LfLd\1 imcitinta contn ;\ inspcc,ao do dtstriio;

!).o \'o!;u' pela disciplill:l. IIa corporn1;ao docolltoj
.10.° Solucionar os cOllflitos ontre 0 ])cssoal doclmtc all

lonllltnt' <luto:> daquole~ ;L (PIO nITo plldiJr dar solur;ao;
.l.l," COllferir POSS0 no pe~soallJlenor;
.1 ~.o Ell\"lar lllcnsnirucntll :t iU::;pocf;ao do distrilo eseo

lar itol .. cxact,t d.:ts l'alt:ts do pcssoal, com as indicar;ucs
e.x:igiu:1S no dccroto ]l.o ~O:257, de 28 do Agosto de
HJ:Hj

.W.~ AHsinnr as [,}lhns de \'c-ncimcnto do pesso'll da
:.-.on" a SOli cargoj

14,0 rre~tar todns ,IS informac;ucs Cl110 lhos forom ro
qllisiladas lHLra a cSOCUc;fLO f]OS son'ic;os de illspCCt;ao c
1i~·,r.:L1iz;tr:f[() ;

1[1. 0 Cooporar 00:-; scn"kos do orioutt'u;~10 podag6gica
o ar(!rfeil;onm~nto do 1$(,f\'i~'OI 0 fnciWnr a sua exocll/;'aO j

y):~ llll!lllllir . ([.lIe Il:lS (~~e~tatl so l'('aliz.oi!l ilu:li::Hlllt:>-l'
rCUlllOt'H Hao P~'U\"lstM:I IllH" 1m, ou nao tllltonz;ldas pelns
cst:~l.:')l\S s~ll'l}riUrCH-; .

17." l'l'OIlM ;\-inspecr;:Lo do dislrilo i.l~eolai· n 11csi;Tiw
~~10 do odifieiu; do cnlro IJS esEol:lrcs tIn Sun ZOJla <:> em
(lllO don>r:'L sl~r in~falad::. :l si.'l:rctarlit d:1 ;-:uila' '

1"' ("' '. 1..0. ,ooper:ll' [lOS licrrJr;os do rCj~cllse:uncu1o, nos tci·-
mos tl:L Il'i;

l!lO UOOpCl'<Il' nos sen,'i,:ol> do protcCi,:aO 0 assislGm:ia
o~H~ol:tr :
,~O.(J I'residir ;\ org:\lli;-:a~flo tI:lS pauia:: do exalllCS -0

nl;lar :t· exccUl:.;a(1 -tll);~ l'r':~pel:ti\'o~ :;oni,'os tl0 :iccrctnria'
::n.o E1H'iar h ins]let:r.;u.u todos os lin:(r;l C dOClllllonto~

rcf':'rcntc:1 a 0:;;tnJe~I, dt.' ..id<llll~nl'fJ (\!ll orJclll, depois do
cstiJS concll1ldos j

2~.0 ElabOl'nr rcln.t6rio dog sorriJ;o::l a sou cargo om
rda<:_ao a cad:t ano leeth,o 0 ('m,i:'do ;\ illspccdiO tlo dis-
tl·ito ;rlu ~l de ~'\gm;iO, .

§ unie~. ?:> d~recturcs (~.:lH ZOil:1S ~ii.o rPspons;i"ciH liar
to)([:IS a~; H1lr<ll"':uc.s COlllottil:lfl lllj:i sen'il'os a seu cnrfTo
quando nilo <lS e,'itolll 011 dl.ll.:lS naa deL;1l1 conln. 'ao i~s:
pcet(l~' do di~:!rito {,:ieo!:ll'.
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J:

II-SAO l"UNQOES DOS Cl)U!WENADORES
PEDAGOGICOS:

a) Dinarnizar 0 tralJal110 de grupo c fo
mental' 0 espirito de equipa entre os de
mnis professor-es;

b) Reunir-se periodicamente com os resLan
tes professores para estudo dos proble
mas pcdag6gico-didacticos c psicopeda
g6gicos, scm prejuizo dus actividades
lectivus;

c) Colaboral' com os outros professores na
planificac;ao dos trabalhos escalares;

en Colaborar nas actividadcs destinadas it.
avaliac;ao de conhccimentos dos alunos,
designadamcnte em provas de passagem
no longo do ano au de conclusao de
cseolaridade primaria;

c) Apoia1' as iniciativns que tenham em
vista uma estreita 1'e]a9"10 escola-col11u
nidade;

f) Colaborar na org:lniza~ao, apetrecha
mento e funcionamento de Uln centro

.que apoie pedagogicamentc Os estabele
cimentos de ensino da zona escolar;

g) Fomcntar 0 estudo da realidade e5cola1',
visando uma udequada resposta. as suas
necessidades;

h) Apoiar acgoes de valorizugao reciproca
com os professores em cooperac;ao com
os sCl'vigos escolares pedag6gicos, ins
pcctores-orientadorcs e cscolas do ma-
gisterio primario; .

i) Contribuir para 0 aperfclgoamento do
ensino;

j) Colaborar na rea!izac;8.o politica nacio
nal de ensino prlmario para. 0 que
promovera contactos com ent-idadc~

tambem respons<lveis pelo seu eumprt
menta;

l) Transmitir as cntidades competcntes os
problemas escolnrcs, tendo em vista 0
aperfei90amcnto cla aeG-flo educativa;

m) Fonnular parecer sobre altcrac;6es ~l

rede escolar.

III - COORDENADOR DE ACQ."O SOCIAL
ESCOLAR

Cabe ao Coordcnudor de l\cc;ao Socia.l Escolar:

1 - TraballwT com 0 0 61"96.05 locais de acgiio
social escolm·:

a) Em materia de promogao dn escolari
dade obrigat6ria, cenLrali:J.ur e sistema
tizar tacta a informaguo no ambito da
rcspectiva zona, no que toca a criangus
em idade c.scolar, l1i.lU cSGolari:t.adas nu
ensina pl'imtirio e a alunos com dincal
dades de ucesso a escola pOl' raz6es de
isolumento da sua residencia, clistancia
desta. a escoIa, superior a 3 KI11, dincul
dades de salkIc, inadapLa<;flo iL escola ou
outras causus; apoiar c coordenar as
solugoes a dar localmente a cada casol
dos referidos e encaminhar devidamentc
aqueles que nccessitcm de tratamento
ou soluc;1'ia especial;

b) Em materia de transportes, controlar
e apoiar as soluc6es propostas pelus
escolas, processando a estas os subsI
dios COl'1'espondentes; eolaborar no pIa
neamento da rede de transportes eseo
lares do cicIo preparat6rio atraves dn
sua integrac;iio nn comissao de Trans
portes Eseolares;

l-) ~m materia de. alojamenLo, esLudar eom
os 6rgaos locais das eseolas soIuQaes de
preferencia do tipo (colocaguo familiar)),
esgotadas as possibilidades de transpor:
tes do aJuno it escola;

d) Em materia de rede escolar, colaborar
no planeamento da rede cscolar atrav~s

da sua integrac;ao na Delegagao Escolnr;
c) Em materia de alimcntagfio, inccntivar,

coordenar c apoinI' segundo as caractc·
risticas e necessidades de eada mcio 0

melhoramento ou reconvers50 das ean
Linas tnidicionais e expansao do ({SU
plemento Alimentar», apoiar as cscolas
no planenmento e coordenac;ao dos pro
blemas de abasLecimcnto e eventual
intervengao e controlo directo no abas
tecimenl,o de certos pl'oclutos; planear
e disttibuir pelns cscOlas as verbas
atribuidas pelo 1. A. S. E. para manutCll
gao das cantinas e apoio ao c,SuplemenLo
Alimental')};

f) Estudar as infra-estruturas, capazes de
dar resposta aos problemas, encontra
etas de preferencia no proprio moio
numa pcrspectiva global;

g) Promovcr e participar em rcuniucs com
os professores c com as 6rg~io~ locaiti
de Ac<;50 Social Escolar cla sua zona,
hem como com outras entidades, que
possam ou devam colabo1'ar na solug5.o
dos problemas existentes neste dominio

,.,.' all noutroti aspecLos que digam respeito
~L salide, seguran<;a e bcm-esLar dos
alunos;

h) Inccntivar a conlinuidade das acc;6cs
propostas ou plancadas dent1'o da sua
zona, npoiando o~ profcssorcS' na 1'C(;011·
versao. das estruturas· c metodos (Ie
actuag,10 em materia de acgao social
cscolur em colaborag<lo com outros
org-ullismos loeais, com as coordcna
dares pcdag6gicos c com as equipas de
servigo social;

i) Colaborar n:1. o1'ganizaguo (J no cOl1trolo
do prosseguimcnto dos estuclos do eIl
sino primario para 0 cicio preparat6rio;

j) Apoiar c participar com os p1'ofcssores,
no funcionamento do seguro cscola1', no.
prevcngfto de acidcntes c na seguranga
cscolal' c cfadual" as ta.refas adminis
trativas l'clativas <10 Fundo Nacional de
Segura Escolar;

[) Recolher e sisLematiz,u· as cla<IOs esta- l
tistieos l'eferentes ~l AcC;iio Social Esco
lar na sua zona;

m) Planear c c1istl'ibuir pcIas escolas as
verbas cnviadas pe10 1. A. S, E. c dcsti
nadas ~L aqllisi~~,lO de m.:J.teria.l cscolur
C olltros auxilios ccon6mico5_
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2 - Ser 0 do de li(Jw;ao permancnte. entre as
arguos locais da act;iio social cscolar cIa sua
zona e as scrviqos Tegiolwis Oil distritais
clo I. A. S. E.:

a) Transmitir aDs agentes de ensino local
a politica definida pclos servit;;os cen
trais do LA. S. E. C sLins orientac;6es;

b) Levar ao conhecimento di.1s equipas
distritais do 1. A. S. E. 0 levantamento
c propostas de solu~ao da sua zona'

c) Participar, com as demais coordena',
dares da ac~ao social cseolar, nas reU
nioes distritais, de trabalho au de for
magao;

(l) Dar tocta a colabora\1ao necessaria aDS
~cr\'i~os centruis. rcgionais c distritais
do r. A. S. E. e aos NLicleos cle AC':tao So
cial Escolar dos cstabelecimentos de en
sino preparat6rio e secund<.irio da res
pectiva zona.
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