


AlJfONOMIA DA ESCOIAI'thlUCA EM
POlITUGAl

Esta importante obra permite nos 10

terrogar (... ) se bastar! acreditarmos I1lII

importAncia do refo"" da partia~ de
urn amplo leque de actores sociais na"vida

das esa>1as, na ianela de oportunidade que
constIlUi a abcrtura da escoIaacomunidade,

Das virtualidades da descentralIza~llo do

pod<r de dedsao e da terrilO~ das

poUtias educativas. so bastar.I aaeditartnol
na escola enquanto "comtru~ social e
legislar em conformldade, para que ..
poUttcas e as priucas pol nco-admin

trativas passero a ser outras c caminhar

daramente no sentido da autooomia c

responsabil'dade desejad

AUTONOMIA DA
ESCOLA PUBLICA
EM PORTUGAL



1080 Formosinho

t professor catednitico da Umversidade

do Minho e preside ao Conselho Cien

tifico~Pedag6gicoda Forma~aoCon

tinua de Professores. Tern publicac;6es

nas areas de forrnac;ao de professores,

administra\ao educacional, curricula

e educac;ao basica.

Joaquim Machado

Colabora com a Universidacle do Mi

000 e a Universidade Cat6lica Portu

guesa em cursos de mestrado e douto

ramento. Tern publicac;6es "as areas cia
pedagogia e da organiza~oescolar, da

forma~o e supervisao de professores,

da utopia e das politicas educativas.

Ant6nio Sousa Fernandes

E professor associado jubilado da

Universidade do Minho e professor

convidado da Universidade Cat6lica

Portuguesa. Tern publicac;oes nas areas

da administra~aoeducacionaJ e das

politicas educativas, designadamente

sabre 0 papel dos municipios da edu

cac;ao.

Henrique Ferreira

E professor adjunto da Escola de Edu

cac;ao do Instituto Politccnico de Bra

ganc;a. Tern estudado as questoes da

participa~ao e da organizac;ao do Sis

tema Educativo. 0 seu principal

contributo encontra-se em Teori3

Politica, Educac;ao e Participa~ao dos

Professor", (Eduea, 2007).

,-



AUTONOMIA DA
ESCOLA PUBLICA
EM PORTUGAL

..
o



THuio

Autores

Colecc;:ao

Direcc;:ao

Revisao

Coord. editorial

Edic;:ao

Execuc;:ao grafica

Deposito Legal

ISBN

Autonomia da Escola Publica em Portugal

Joao Formosinho

Antonio Sousa Fernandes

loaquim Machado

Henrique Ferreira

Desenvolvimento Proflssional de Professores; 12

lose Matias Alves

Jorge Almeida

Duarte Ribeiro

Fundac;:ao Manuel Leao, V. N. Gaia, 2010

LabGraf

316756/10

978-989-8151-19-3

© Fundayao Manuel Leao, 2010

Rua Pinto de Aguiar, 34514400-252 Vila Nova de Gaia ~ PT

Tel. 223 708 681 !Fax. 223 709 331 Ifmleao@mail.telepac.pt



AUTONOMIA DA
ESCOLA PUBLICA
EM PORTUGAL

Joao Formosinho
Antonio Sousa Fernandes

Joaquim Machado
Henrique Ferreira

MANUEL- LEAO

-~, r-~-~'-'~'-'-~"~'-'~

D'llOesenvotvimenlo
P I ProfissionaL de
~J ~!~~.:~~::_ ..__..__



iNDICE

PREFACIO

Joaquim Azevedo

APRESENTAyAO

Antonio Sousa Fernandes

I. AVALIAyAO DAS ESCOl.AS E PROGRAMAS DE

DESENVOLVIMENTO

Joao Formosinho, Joaquim Machado

II. CONTRATOS DE AUTONOMIA PARA 0

DESENVOLVlMENTO DAS ESCOLAS PORTUGUESAS

Joao Formosinho, Antonio Sousa Fernandes, Joaquim Machado

9

13

19

31

III. A AUTONOMIA DAS ESCOLAS EM PORTUGAL -1987-2007 43

Joao Formosinho

Iv. DEMOCRACIA, GESTAO EAUTONOMIA DA ESCOLA-

AGOVERNAyAoPORCONTRATO 57

Joao Formosinho, Antonio Sousa Fernandes, Joaquim Machado,

Henrique Ferreira

V. pOLiTICAS DE AUTONOMIA E AVALIAyAO - PORTUGAL

NO CONCERTO DA UNIAO EUROPEIA 71

Joao Formosinho, Joaquim Machado

VI. OS (DES)CAMINHOS DAAUTONOMIA DAS ESCOI.AS

Joao Formosinho, Antonio Sousa Fernandes, Henrique Ferreira,

Joaquim Machado

91

VII. ESCOLA,AUTONOMIA EAVALlAyAO - 0 PRIMEIRO ANO

DE GOVERNAyAo POR CONTRATO 121

Joao Formosinho, Joaquim Machado



Doc. 2

Urn ano governa~opor contrato - Relat6rios annals de progresso 165

ANEXOS

Doc. I

Introdm;:ao

Servi~o Publico de Ednca~o

Niveis de Antonomia na Gestao das Escolas

147

148

153



Os textos aqui coligidos foram apresentados em diferentes encontros

cientificos:

''Avalia,ao das escolas e programas de desenvolvimento" e "Con

tratos de autonomia para 0 desenvolvimento das escolas portu

guesas" sao os textos das comunica,oes apresentadas no IX Con

greso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagoxia, realizado

em A Coruna, Universidade da Coruna, em 19,20 e 21 de Setem

bro de 2007.

''A autonomia das escolas em Portugal - 1987-2007" e 0 texto

da conferencia proferida na Conference As Escolas Face a Novos

Desafios / Schools facing up to New Challenges, promovida pela

Presidencia Portuguesa da Uniao Europeia, organizada pela Ins

pec,ilo-Geral da Educa,ao, e realizada em Lisboa - Parque das

Na,oes - Pavilhao Atlimtico, em 2 e 3 de Novembro de 2007.

((Democracia, gestao e autonomia da escola - a gestao por con

trato" e "Os (des)caminhos da autonomia das escolas" sao os tex

tos das comunica,oes apresentadas no X Congresso da Sociedade

Portuguesa de Ciencias da Educa~iio "Investigar, Avaliar, Descen

tralizar", realizado em Bragan,a, Escola Superior de Educa,ilo do

Instituto Politecnico de Bragan,a, em 30 de Abril e I e 2 de Maio

de 2009.

"Politicas de autonomia e avalia,ilo - Portugal no concerto da

Uniao Europeia" e0 texto da comunica,ilo apresentada no I En

contro Temtitico PAR - Projecto Avalia~iio em Rede, realizado em

Braga, Universidade do Minho, em 9 de Maio de 2009.

"Escola, autonomia e avalia,ilo - 0 primeiro ano de governa,ilo

por contrato" e 0 te""to da comunica,ao apresentada no X Con

gresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia, realizado

em Braga, Universidade do Minho, em 9, 10 e II de Setembro de

2009.

Os autores agradecem aos organizadores destes encontros cientificos

o seu acolhimento e a publica,ao, quando e0 caso, nos respectivos

livros de aetas.



PREFAcIO

JOAQUIM AZEVEDO

Quando, em 1988, prepanimos 0 lan~amento das escolas profissio

nais (processo aqui evocado) e optamos por as fazer nascer nao "den

tro" do sistema vigente de administra~ao e governac;ao da educac;ao, mas

fora, por iniciativa concertada entre 0 Estado e a "sociedade civil", sob

contrato-programa com 0 Ministerio da Educac;ao e num amplo quadro

de autonomia, estavamos bern conscientes da escolha que fizemos (alias,

longamente amadurecida). Estas novas escolas, para poderem efectiva

mente levar por diante, desde 0 primeiro ano, desde 0 primeiro mes e ate

desde 0 primeiro dia do seu funcionamento, os objectivos para que eram

criadas, teriam obrigatoriamente que nidificar atraves de um processo de

inovac;ao disruptiva e nao incremental.

Em boa hora 0 fizemos. As difieuldades por que tem passado 0 cha

mado "processo de autonomia das escolas" (PAE), gerado e gerido den

tro do modelo de administrac;ao e governac;ao instituido, e impulsionado

exactamente no mesmo momento, em 1989, demonstra bern nao s6 0

acerto daquela op~ao (vinte e um anos depois nao ficara muito mal dizer

isto!), como tambem as difieuldades que 0 PAE viria a encontrar. Melhor

seria falar em um Sisifo, condenado a nunca deixar de acreditar que vale

a pena levar a pedra ate ao cimo da montanha e, ao mesmo tempo, con

denado a ve-Ia rolar montanha abaixo eater de recomec;ar sempre tudo

de novo.

De facto, as principais medidas de politica tomadas em nome do PAE,

desde 1989 a 2010 (ja nesta altura com a preciosa colaborac;ao de uma

equipa de investigadores da Universidade do Minho), evidenciam 0 enor

me empenho politico de governos sucessivos e de muitas equipas de espe

cialistas, 0 lento avanc;o em espiral e, vinte e urn anos volvidos, 0 quanto

ainda estamos atados a urn quadro politico-administrativo demasiado

centralista e burocratico.
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Este livro demonstra bern isso mesmo, ao incidir sobre uma realida

de recente e sobre resultados de investiga<;ao que sao, em larga medida,

pioneiros e amplamente desconhecidos. Trata-se dos "contratos de auto

nomia" assinados entre a administra<;ao educacional e os agrupamentos e

escolas. A celebra<;ao dos "contratos de autonomia" constituiu, para uma

pequenissima minoria de agrupamentos e escolas (22) e atraves de uma

politica que nao teve qualquer continuidade, desde 2006 ate 2010, uma

oportunidade de as escolas e os seus directores "irem a jogo", como aqui

concluem os autores, com a perspectiva inteligente de "ir buscar mais';

sem precisarem de fazer mais do que aquilo que 0 agrupamento ou a

escola "ja faz':

Esta importante obra permite-nos interrogar, com renovada legitimi

dade, se bastara acreditarmos na importimcia do refor<;o da participa<;ao

de urn amplo leque de actores sociais na "vida" das escolas, na janela de

oportunidade que constitui a abertma da escola it comunidade, nas virtu

alidades da descentraliza<;ao do poder de decisao e da territorializa<;ao das

politicas educativas, se bastara acreditarmos na escola enquanto "cons

tru<;ao social" e legislar em conformidade, para que as politicas e as pra

ticas politico-administrativas passem a ser outras e caminhar claramente

no sentido da autonomia e responsabilidade desejadas.

De facto, 0 modelo politico-administrativo, desde 1989 ate 2010 per

maneceu, no fundamental, 0 mesmo. A administra<;ao central muito

pouco mudou e a administra<;ao desconcentrada ainda menos, pois e 0

espelho algo gasto daquela. E 0 modelo nelas instituido apresenta-se a si

pr6prio como omnipotente e omnisciente e e devorador das potenciali

dades auton6micas dos niveis "inferiores" da administra<;ao educacional.

E mais, alimenta os ciclos de dependencia em que as escolas tem perma

necido, desde 0 perfodo da ditadura (induzindo ate a percep<;ao de que

a dependencia e mais benefica, imediatamente, do que a autonomia e a

responsabilidade globalpela direc<;ao e gestao das escolas). Pergunto: nao

estaremos a seguir 0 caminho mais facil, menos inteligente, mais devasta

dor de energias e consumidor de boas vontades, mais desesperante e des

credibilizador da pr6pria ideia de que a melhoria da participa<;ao social

na educa<;ao e possivel e desejavel e produz melhores frutos?
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Como professores, sabemos que as dificuldades e ate os erros sao urna

bela fonte de aprendizagem e de criatividade, quando resultam de hones

tos esfor~os na procura do caminho certo, como e 0 caso. Porque e que

ainda nao aprendemos mais? Estas coisas aprendem-se muito lentamen

te? Os interesses instalados nao facilitam urna outra compreensao? Fiearn

as perguntas. Leia 0 livro e depois...ficani muito melhor habilitado a ela

borar as suas pr6prias respostas.

Estou convicto de que sem outra e inequivoca distribui<;:ao do poder

e das competencias, assente em principios como 0 da subsidiariedade, da

confian<;:a, da participa<;:ao civica e democnitica de todos os cidadaos, da

justi<;:a social, da responsabilidade, da qualidade, medida por indicadores

previamente construidos, e do compromisso sociocomunitario, continu

aremos a revelar muitas dificuldades em romper 0 actual bloqueio.

Como nesta obra muito bern se vi:, a autonomia das escolas ou se

gue urn caminho mais complexo e compreende claramente a organiza~ao

curricular e pedag6gica, a par da organiza<;:ao administrativa e financeira,

compreendendo a gestao de recursos, ou nao havera caminho real e cre

divel de autonomia escolar.
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APRESENTAyAO

ANTONIO SOUSA FERNANDES

o estabelecimento de contratos de autonomia entre 0 Ministerio de

Educa~ao e urn conjunto de escolas publicas insere-se num movimen

to mais amplo de contratualiza¢o das politicas publicas que nos paises

europeus, herdeiros de uma matriz politica e administrativa centraliza

da, teve os seus inicios na decada de setenta e desde entao se consoli

dou acompanhando os processos de descentraliza~ao em curso. De facto,

como diz Gaudin, "contratualiza~ao e descentraliza~ao estiio intimamen

te implicadas" (1999: 29) de modo que, ao descentralizar-se, 0 Estado

que "ja nao dispoe sem partilha dos meios de ac~ao publica" (1999: 11)

recorre a modalidades de regula~ao voluntaria como parcerias, pactos ou

contratos para envolver outras entidades territoriais ou institucionais,

publicas ou privadas na realiza~ao dos projectos de interesse publico. Nao

deve esquecer-se que as medidas descentralizadoras, enquanto urn pro

cesso iniciado pelo Estado de transferencia de competencias do centro

para a periferia, se devem tambem a problemas de ingovernabilidade da

pesada burocracia estatal e desmobiliza~ao persistente dos cidadaos pela

participa~ao politica. Dai que Gaudin, na obra citada, refira 0 contrato

tambem como uma modalidade de refor~ar 0 envolvimento dos cidadaos

na democracia directa.

Paralelamente a estes processos de limita~ao do aparelho estatal, sur

giram as politicas neo-liberais de Estado minima e sociedade de mercado

que a partir dos Estados Unidos e Inglaterra contaminaram, em maior ou

menor grau, os paises da Uniao Europeia. Estas acentuaram no contrato

nao tanto a sua dimensao politica de envolvimento dos cidadaos e orde

namentos nao estatais na realiza~aodo bern comum mas a sua dimensao

privada e utilitaria orientada por principios de moderniza~ao, concor

rencia e eficaeia econ6mica (Gaudin, 1999: 11; Ball, 1997).
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Trata-se de dois movimentos que influenciaram as politicas de con

tratualizalf3.o em curso mas que divergem e se opoem quanta its materias

envolvidas e objectivos procurados.

Neste contexto a contratualizalf3.o das politicas publicas numa pers

pectiva de participa.yao civica tern urn espa.yo de navegabilidade com

plexo situado entre 0 escolho de Cila - 0 aparelho rigido e resistente do

centralismo burocratico - e 0 remoinho de Caribdis - a desregulalf3.o e

privatiza.yao total de interesses que deyeriam situar-se no ambito da cida

dania e nao no ambito da economia.

No dominio da educalf3.o, a constituic;:ao de acordos contratuais en

tre a Administralf3.o e outros parceiros educativos sejam eles municipios

e outras administra.yoes territoriais, sejam escolas, empresas, associa.yoes e

sindicatos tiveram urn grande desenvolvimento a partir dos anos oitenta.

Como referimos noutro lugar (Fernandes, 2000: 886-900), em toda a Eu

ropa a partir dessa data se foram fazendo varias modalidades de acordos

tais como pactos educativos, parcerias educativas, participa.yao voluntaria

em projectos da iniciativa da administra.yao ou de outras entidades e con

tratos de autonomia com estabelecimentos de ensino. A propria UNESCO

em 1997 editou urn ensaio de Juan Carlos Tedesco (inicialmente publicado

em &panha em1995) designado The New Educational Pact cuja caracte

ristica era mobilizar nao apenas urna escola ou algumas entidades concre

tas mas toda a sociedade para os desafios postos it educalf3.o na sociedade

moderna. Tambem em Portugal na mesma altura 0 Ministro da Educa.yao

apresentou urn docurnento it Assembleia da Republica visando urn acordo

de ac.yao, a nivel politico e social, sobre os principais problemas da educa

.yao e forma.yao que designou Pacto Educativo para 0 Futuro (Grilo, 1996).

Os contratos sao uma forma particular de acordos que, alem da ca

racteristica de voluntariedade comum a qualquer pacto, implicam uma

igualdade entre as partes quanta it definilf3.o dos conteudos e quanto aos

compromissos assumidos. Nessa medida 0 contrato requer a presen.ya de

urn acordo negociado sobre os objectivos da ac.yao, urn compromisso so

bre 0 calendario de realiza.yao e 0 contributo das partes para a realiza.yao

dos objectivos (efr. Gaudin, 1999: 28). Todavia estas caracteristicas gerais

dos contratos nao tern uma aplica.yao literal nos contratos respeitantes

a politicas publicas. Nao estamos neste caso perante contratos sinalag-
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maticos no sentido juridico do termo mas antes compromissos morais

e polfticos (Gaudin, 1999: 53) dado que a rela~o e predominantemente

assimetrica em beneficio da Administra~o e 0 sistema de san~6es por

falta de cumprimento revela-se por vezes muito lacunar.

Os contratos de autonomia inserem-se neste tipo de acordos. Eles

tern urn antecedente relevante nas parcerias educativas constituidas na

base de contratos-programa e protocolos celebrados entre 0 Ministerio

da Educa~ao, os municipios e outras entidades privadas para a cria~ao

de escolas profissionais no ambito da forma~ao tecnol6gica, artistica e

profissional. Este projecto, iniciado em 1989, caracterizou-se por induir a

participa~o de urn conjunto alargado de actores sociais nao tradicionais

em rela~ao ao sistema formal de ensino e por urn elevado grau de auto

nomia na eria~ao da escola, na defini~o do seu projecto educativo, na

sua organiza~ao, financiamento e gestao (Marques, 1996:254). Embora

estas escolas sejam de estatuto privado, 0 relevante para 0 caso e que se

tratou aqui de aplicar uma polftica educativa inovadora em ruptura com

o sistema centralizado, regulamentador e burocratico dominante quer no

ensino publico quer no ensino privado. A expansao e 0 sucesso destas es

colas comprovam 0 acerto de visao na medida assumida.

Os contratos de autonomia aplicados as escolas publicas estao lon

ge de ter a dimensao de autonomia reconhecida as escolas profissionais.

Estamos perante uma autonomia mais centrada na gestao de recursos e

na flexibiliza~ao organizacional e pedag6gica possiveis numa organiza~ao

fortemente regulamentada mas que nao alcan~a a abrangencia das escolas

profissionais, mesmo nesses dominios. Como referimos antes, as regula

~6es contratuais dificilmente convivem ou tern mesmo uma rela~ao con

flitual com essa forma de organiza~ao (Fernandes, 2000: 882) e por isso

uma polftica que pretenda valorizar este instrumento de envolvimento

das escolas e de outros actores sociais tera for~osamente de repensar a es

trutura e organiza~o do pr6prio sistema educativo. 0 contrato de auto

nomia podera ser urn instrumento polftico e pedag6gico para pressionar

os intervenientes directamente implicados e os responsaveis polfticos na

introdu~aodas necessarias mudan~as.

o percurso da aplica~aode contratos de autonomia passou pelas fa

ses de teoriza~ao, de regulamenta~o e de concretiza~ao num conjunto
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seleccionado de escolas. 0 relatorio do Conse!ho de Acompanhamento

e Avaliaij:ao sobre a avaliaij:ao do regime de direcij:ao e gestao das escolas

em aplicaij:ao experimental publicado em 1997 apontava como estrategia

de mudanij:a para urn novo regime de direcij:ao e gestio das escolas, entre

outras recomendaij:oes, a sua aplicaij:ao atraves de urn acordo contratual

entre administraij:ao e escolas (1997: 30). Mas e no estudo de Joao Bar

roso Autonomia e Gestiic das Escolas (1997), solicitado pelo Ministerio

da Educaij:ao para servir de base a urn novo ordenamento juridico, que e

desenvolvida a proposta de constituiij:ao de contratos de autonomia com

as escolas. Ela veio a ser incluida no Decreto-Lei 115-N98 que reformula

o regime de direcij:ao e gestao das escolas pre-escolares, basicas e secun

darias prevendo-se ai a participaij:ao das Direcij:oes Regionais, das escolas,

das administraij:oes municipais e de outros parceiros interessados na ce

lebraij:ao do contrato.

Embora se esperasse uma rapida concretizaij:ao desta medida, ela foi

-se protelando, situaij:ao a que nao temo sido alheias as mudanij:as de go

verno ocorridas entre 2000 e 2005. Ea partir deste ano, com uma situaij:ao

governamental mais estavel, que 0 processo de celebraij:ao de contratos de

autonomia e retomado. Para isso foi constituido urn grupo de trabalho

composto por tres docentes do ensino superior, urn docente e investi

gador do ensino basico e secundario, 0 Director do Gabinete de Gestao

Financeira do Ministerio da Educaij:ao e os Directores Regionais de Edu

caij:ao do Norte e do Alentejo. A coordenaij:ao do grupo foi atribuida ao

Professor Joao Formosinho da Universidade do Minho. Por impossibi

lidade de participaij:ao do Director do Gabinetede Gestao Financeira 0

grupo acabou por funcionar apenas com os outros elementos. Este grupo

foi oficialmente confirmado por despacho da Ministra da Educaij:ao de

31 de Julho de 2006 com a definiij:ao de urn plano de trabalhos e calen

darizaij:ao das tarefas. A Direcij:ao Regional de Educaij:ao do Norte ficou

encarregada de !he dar 0 apoio tecnico e logistico bern como as dotaij:oes

financeiras necessarias ao desenvolvimento do projecto.

No desenvolvimento das tarefas que Ihe foram atribuidas, 0 grupo de

trabalho calendarizou urn conjunto de reunioes periodicas onde foram

elaborados varios documentos nao so de reflexao mais teorica sobre 0

serviij:o publico educativo como sobre a concretizaij:ao dos niveis de auto-
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nomia susceptiveis de ser contratualizados. Esta parte do trabalho foi ter

minada em Janeiro do ano seguinte. A partir de Fevereiro de 2007 foram

ouvidas as escolas que se candidataram, mediante convite, a contratos de

autonomia a lim de em conjunto se acordar uma projecto de contrato

a ser apresentado a negociac;ao com as respectivas Direcc;6es Regionais.

Note-se que 0 contrato acabou por ser efectuado apenas entre a Admi

nistrac;ao Educativa e a escolas sem participac;ao directa das autarquias

ou de outros parceiros. A selecc;ao das escolas convidadas obedeceu a al

guns criterios. Tratou-se inicialmente de urn conjunto de 24 escolas que

tinham sido previamente objecto de avaliac;ao externa por parte de urn

gropo de trabalho constituido pelo Despacho conjunto n.O 370/2006 de 3

de Maio. Algumas delas acabaram por ficar de fora tendo a lista final side

reduzida para 22.

o processo de audic;ao durou ate Julho desse ano, tendo termina

do aqui a intervenc;ao directa do gropo de trabalho. Manteve-se porem

como urn gropo de acompanhamento da implementac;ao dos contratos

nas escolas ate 2008. Entretanto 05 contratos de autonomia negociados

com essas escolas foram assinados numa sessao publica com a presenc;a

do Primeiro-Ministro e da Ministra da Educac;ao em 10 de Setembro de

2007. 05 textos que se seguem sao 0 produto resultante desta reflexao e

acompanhamento.
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I. AVALIA<;A.O DAS ESCOLAS E
PROGRAMASDEDESENVOLVIMrnNTO

JoAo FORMOSINHO

JOAQUIM MACHADO

Introdu~o

Em Dezembro de 2002 foi aprovado 0 sistema de avalia<;:ao das escolas

portuguesas e foram definidas orienta<;:6es gerais para a auto-avalia<;:ao e

para a avalia¢o extema das escolas (Lei n.O 31/2002, de 20 de Dezembro),

cabendo ao XVII Govemo Constitucional 0 lan<;:amento de urn programa

nacional de avalia<;:ao das escolas. Assim, em 2006, foi criado urn Grupo

de Trabalho para construir os referenciais de auto-avalia<;:ao e avalia<;:ao

extema e proceder 11 realiza<;:ao da fase piloto no ano lectivo 2005-2006,

cabendo aInspec<;:ao-Geral de Educa¢o dar continuidade ao processo de

avalia¢o das escolas a partir de 2007. Espera-se com a avalia<;:ao extema

fomentar a auto-avalia¢o das escolas e proporcionar elementos com vis

ta 11 e1abora<;:ao e implementa<;:ao de urn programa de desenvolvimento e

melhoria organizacional. Estes programas podem redundar em contra

tos-programa com a administra<;:ao educativa.

Nesta comunica<;:ao contextualizamos as politicas de incentivo aauto

nomia e responsabiliza<;:ao das escolas enquanto organiza<;:6es que pres

tam 0 servi<;:o publico de educa<;:ao, enunciamos programas e dinamicas

de avalia<;:ao das escolas, descrevemos 0 programa de avalia<;:ao extema

iniciado em 2006 e actualmente em fase de implementa<;:ao generalizada e

trazemos alguns dados inferidos da analise dos relat6rios de avalia<;:ao das

vinte e quatro escolas que reunem actualmente condi<;:6es para contratu

alizar com as direc<;:6es regionais de educa<;:ao 0 seu programa de melho

ria e, consequentemente, 0 aprofundamento da sua autonomia relativa.
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1. Autonomia e avalia¢o das escolas

o regime de autonomia, administras:ao e gestao dos estabelecimentos

de ensino aponta para a concessao de maiores margens de autonomia

asua gestao. Este cemirio constitui urn desafio para os agentes educati

vos, porquanto implica maior responsabilizas:ao e a presta¢o de contas

a administra¢o e a comunidade. Do lado da administra¢o, a presta

s:ao de contas e 0 contraponto necessario asubstituis:ao da gestao direc

ta e centralizada pela regulas:ao e torna-se condi¢o necessaria seja para

o comprometimento da escola seja para a condu¢o politica e a acs:ao

administrativa (Barroso, 2003). Do lado da comunidade, a prestas:ao de

contas fornece a informa¢o necessaria aos actores sociais: 0 consumidor

pretende fazer uma escolha informada da escola, 0 cliente exige garantias

de qualidade do servis:o publico de educas:ao e 0 cidadao visa fomentar

a responsabilidade colectiva face aeducas:ao, nos campos politico, social,

cultural, empresarial (Azevedo, 2007:18-19).

Para alem dos mecanismos de presta¢o de contas determinados pela

Administras:ao, cada escola dispoe da possibilidade de proceder a sua

diagnose e, face aos resultados desta, gizar estrategias de desenvolvimen

to organizacional. A avalias:ao interna constitui urn instrumento precioso

de gestao estrategica das escolas.

Entretanto, foram sendo desenvolvidas praticas de avalias:ao externa

que visam, por urn lado, a recolha de indicadores que permitam urn me

lhor conhecimento das escolas, do seu grau de desenvolvimento organi

zacional e das aprendizagens dos alunos e, por outro, a credibilizas:ao do

sistema escolar e a governabilidade das escolas. A primeira medida mais

mediatica e, sem duvida, a da realizas:ao de exames nacionais e, poste

riormente, a da avalias:ao aferida com aplicas:ao a todos os alunos em ana

terminal de cicio do ensino basico. A segunda medida tern a ver com uma

serie de programas de avalias:ao que foram desenvolvidos nas escolas:

a. 0 Observatorio da Qualidade da Escola, criado em 1992 no ambito

do PEPT - Programa de Educas:ao para Todos (Climaco, 1995);

b. 0 Projecto-piloto sobre AvaliafQo na EducafQo Escolar, lans:ado no

ana lectivo de 1997/1998, com 0 apoio e aprovas:ao do Conselho
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de Ministros da Educa<yao da Uniao Europeia, cujos processos sao

simplificados pelo Projecto Qualidade XXI, de iniciativa do Instituto

de Inova<yao Educacional no ano lectivo 2001/2002 (Palma, 1999);

c. 0 Programa de Avaliafao Integrada das Escolas, de iniciativa da Ins

pec<yao-Geral de Educa<yao com inicioem 1999/2000 e terminado

em 2001/2002 (Climaco, 2001);

d. 0 Projecto "Melhorar a Qualidade", nascido da parceria entre a As

socia<yao dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo

(AEEP) e a empresa QUAL - Forma<yao e Servi~os em Gestao da

Qualidade, Lda, que adapta 0 Modelo de Excel~ncia da EFQM (Eu

ropean Foundation for Quality Management), tambem ele referen

cial da CAF (Common Assessment Framework), modelo de analise

organizacional adaptado as organiza~oes publicas;

e. 0 Programa AVES - Avalia¢o das Escolas Secundtlrias, de iniciativa

da Funda~ao Manuel Leao a partir de 2000, utiliza 0 modelo de

senvolVido pelo Instituto de Evaluaci6n e Asesoramiento Educativo

(IDEA), criado pela Fundaci6n Santa Maria, de Espanha(Azevedo,

2006);

f. 0 Programa Aferifao da Efectividade da Auto-avaliafao das Esco

las, da responsabilidade da IGE, desde 2005, em curnprimento do

Decreto-Lei n.O 31/2002, de 20 de Dezembro, que adapta os instru

mentos do Projecto Effective School Self-Evaluation - ESSE, promo

vido pela Confer~ncia lnternacional das lnspec<;:oes de Educa<yao

(SICr), entre 2001 e 2003, com 0 apoio da Comissao Europeia (Ra

mos,2007).

Esta sequ~ncia de programas de avalia<;:ao das escolas da conta de urn
historial de avalia<yao, que se articula com experiencias e institui<;:oes de

myel internacional. Contudo, do ponto de vista das politicas publicas,'

podemos considerar dois aspectos:

1. Apesar dosesfor<;:os e dos investimentos feitos, a "falta de continui

dade nas institui<;:oes enos programas, com altera<;:oes frequentes

de rurno, de condi<;:oes, com urn (re)fazer que da a impressao que se

esta sempre a come<;:ar do principio";
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2. Apesar das pniticas de avalia~o, a fragilidade do processo em "tra

balhar os resultados, devolver a informa~o aos directamente envol

vidos, implicar actores pertinentes, utilizar a informa~o paraa~o"

(Azevedo, 2007: 66). Eesta inconsequencia pnitica da avalia~o que

o prograrna de Avalialfao Extema das Escolas pretende contrariar.

2.0 programa de Avalia~ Extema das Escolas

Em 2006, 0 XVII Govemo Constitucionallanlfa urn programa nacio

nal de avalialj:ao das escolas, comelj:ando por criar urn Grupo de Trabalho

para construir os referenciais de auto-avalia~o e avalialfao externa e pro

ceder it realizalfao da fase piloto no ano lectivo 2005-2006.

Assim, a Avaliafno Extema das Esco/as e urn programa de ambito na

cional e da iniciativa do Ministerio da Educalj:ao. Este programa baseia-se

nos referenciais de auto-avalia~o e avalialfao externa construidos pelo

Grupo de Trabalho para a Avalialfao das Escolas (GTAE) criado pelo Des

pacho Conjunto n.O 370/2006, de 3 de Maio, e coordenado pOI Pedro

Guedes de Oliveira, que 0 lanlfa como projecto-piloto no ano lectivo

2005-2006, passando desde 2007 para a responsabilidade da Inspeclfao

-Geral de Educa~o com que preve avaliar todas as escolas e agrupamen

tos em quatro anos.

Como pode ler-se na introdu~o a todos os relat6rios de avalia~o

produzidos pelo Grupo de Trabalho, 0 objectivo do programa e, inicial

mente, 0 de "ouvir e observar cada escola ou agrupamento de escolas,

recolhendo evidencias que permitam identificar pontos fortes e Cracos do

seu desempenho, bern como as oportunidades de desenvolvimento cria

das e os constrangimentos a ultrapassar, com vista a ser disponibilizado

urn conjunto de informalfoes que constitua urn instrurnento de regulalfao

interna e de prestalj:ao de contas sobre a qualidade dos desempenhos es

colares, indispensaveis it administra~o e it sociedade em geral':

o programa de Avalillfno Externa das Eseolas incide sobre dezanove

factores organizados em cinco dominios-chave de avalia~o:
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1. Resultados: sucesso academico, valoriza,.ao dos saberes e da apren

dizagem, comportamento e discipIina e participa,.ao e desenvolvi

mento dvico;

2. Presta¢o do servifC educativo: articula~ao e sequencialidade, di

ferencia,.ao e apoios, abrangencia do curriculo, oportunidades de

aprendizagern, equidade e justi~, articula,.ao corn as farnilias e va

loriza,.ao e irnpacto das aprendizagens na educa,.ao escolar;

3. Organiza¢o e gestao escolar: concep~ao, planeamento e desenvol

virnento da actividade, gestao dos recursos hurnanos, qualidade e

acessibilidade dos recursos e liga~ao as farnilias;

4. Lideranfa: visao e estrategia, motiva,.ao e empenho, abertura a ino

va~ao e parcerias, protocolos e projectos;

5. Capacidade de auto-regulafao eprogresso da escola: auto-avalia,.ao e

sustentabilidade do progresso.

Estes cinco dominios procuram, pois, responder a outras tantas

perguntas:

1. Como conhece a escola os resultados dos seus alunos, quais sao e 0

que faz para garanti-Ios;

2. Para obter esses resultados que servi~o educativo presta a escola, e

como 0 presta?

3. Como se organiza e e gerida a escola para prestar esse servi~o

educativo?

4. Que lideran~as tern a escola e que visao e estrategia esta por tras da

organiza,.ao e gestao?

S. Como garante a escola 0 controlo e melhoria deste processo?

(GTAE,2007).

A equipa de avalia,.ao externa procedeu a observa~ao directa e a analise

documental, dando tambem oportunidade a escola ou agrupamento para

fazer a sua pr6pria apresenta,.ao de acordo corn urn guiao previamente defi

nido e, ern sequencia, foram entrevistados e ouvidos, ern sucessivos paineis,

as estruturas e 6rgaos de gestao bern como as de orienta,.ao pedag6gica, re

presentantes dos servi~osde orienta,.ao e apoio educativos, dos alunos, dos

funcionarios nao docentes e de pais e encarregados de educa,.ao.
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3. 0 desempenho educativo das escolas

o programa de Avaliafao Externa das Escolas parte das dinamicas de

auto-avaliayao das escolas, requer a participas:ao de diversos actores im

plicados no seu funcionamento e visa, por urn lado, a prestayaode con

tas e, por outro, a melhoria da escola. Assim, com base em referenciais

criados pelo GTAE, 0 Projecto Piloto de Avalias:ao das Escolas e Agrupa

mento de Escolas incidiu sobre 0 desenvolvimento educativo de vinte e

quatro escolas (e agrupamentos) das cento e vinte que aderiram ao con

vite dirigido a todas as que tinham jll. desenvolvido urn processo formal

de auto-avalias:ao.

Estas escolas foram seleccionadas tendo em conta os termos e dados

da candidatura e a diversidade no tocante a distribuiyao regional, con

textos socioecon6micos e niveis de educas:ao e ensino. Assim sendo, estas

escolas integram 0 que poderiamos designar de "pelotao da frente': Estas

escolas colocam-se "na dianteira': nao porque prestem melhor que as res

tantes 0 servis:o publico de educas:ao, mas porque tinham jll. desenvolvido

urn processo formal de auto-avalias:ao e porque aderiram ao Piloto de

Avalias:ao Externa que decorreu durante 0 ano de 2006.

Tanto assim que deste Piloto de Avaliayao Externa resultou uma clas

sificayao de cada escola ou agrupamento em cada urn dos dominios - Re

sultados, Presta¢o do servifo educativo, Organizafao egestao escolar, Lide

ranfa e Capacidade de auto-regulafao do progresso da escola/agrupamento

- numa escala de avalias:ao qualitativa - Insuficiente, Suficiente, Born e

Muito Born - que dol conta da diversidade do desempenho educativo das

escolas avaliadas.

A Lideranfa e0 dominio mais conseguido pelas escolas avaliadas. Este

eprecisamente 0 dominio onde mais de metade das escolas foi classifica

da com Muito Born. Esta classificayao eatribuida quando "a escola revela

predominantemente pontos fortes, urn desempenho mobilizador e uma

acs:ao intencional, sistematica':

Nos restantes dominios - Resultados, Prestafao do servifo educativo,

Organizafao egestao escolar e Capacidade de auto-regulafao eprogresso da

escola ou agrupamento de escolas - predomina a classificayao de Born,

atribuida quando "a escola revela pontos fortes, com uma acs:ao inten-



Avalia~o das escolas e programas de desenvolvimento

cional frequente': e onde "as ac~oes positivas sao a norma, mas decorrem

frequentemente do empenho e iniciativas individuais".

Em todos os dominios encontramos escolas classificadas com Sufi

ciente. Esta classifica~o eatribuida quando "a escola apresenta situa~oes

em que os pontos fortes e os pontos fracos se contrabalan~, revelando

frequentemente uma ac~o com alguns aspectos positivos, mas pouco de

terminada e sistematica". :Ii 0 dominio Resultados que merece mais vezes

esta classifica~o de Suficiente e menos a de Born e a de Muito Born.

Das sete escolas com melhor avalia~o do seu desempenho, quatro

veem tres dominios classificados com Muito Born, duas veem quatro com

essa classifica~ao e uma obtem Muito Born a todos os niveis. Dezoito das

vinte e quatro escolas avaliadas tern, no minimo, Born em todos os do

minios. Tres escolas tern urn dominio classificado com Suficiente, sendo

que urna delas tern urn dominio considerado Muito Born. As duas escolas

com avalia~ao inferior veem quatro dominios classificados com Suficien

te e urn com Born.

Nenhurna escola viu 0 seu desempenho classificado de Insuficiente.

Esta classifica~o esta reservada para as "situa~oes em que os pontos fra

cos ultrapassam os pontos fortes e as vivencias dos varios intervenientes

sao generalizadamente pobres~ em que "a aten~ao prestada a normas e

regras tern urn caracter essencialrnente formal, sem conseguir desenvol

ver uma atitude e ac~oes positivas e comuns" e "a capacidade interna de

melhoria e muito limitada, podendo existir alguns aspectos positivos,

mas pouco consistentes ou relevantes para 0 desempenho global".

Porque visa avez a presta~ao de contas e a melhoria organizacional,

a avalia~ao e devolvida aescola ou agrupamento. Esta avalia~o incorpo

ra uma imagem que integra pontos fortes, debilidades, oportunidades e

dificuldades de desenvolvimento da organiza~aoescolar. Por isso, consti

tui-se instrumento precioso da escola na elabora~aode urn programa de

desenvolvimento e melhoria organizacional. Neste sentido, asemelhan~a

do Programa de Avalia¢o Integrada, a inten~ao do programa em curso e
"mais formativa, orientadora, impulsionadora de urn processo de auto

conhecimento e responsabilizadora dos actores locais, do que orientada

para a fiscaliza~ao e para 0 desenvolvimento de urn aparelho prescritivo

(Formosinho & Machado, 2004:21).

!
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4. Para a construftiio dos projectos de desenvolvimento e autonomia

dasescolas

A associaftiio da avalia¢o e auto-avalia¢o das escolas a processos de

melhoria organizacional ganha sentido num quadro de reconfiguraftiio

do papel do Estado e de uma poHtica activa de promoftiio da autonomia

da organizaftiio escolar. Alias, uma das condirroes basicas para desenvolver

projectos de melhoria e desenvolvimento nas escolas e a contratualizaftiio

da sua autonomia, entendida como "0 poder reconhecido a escola, pela

administraftiio educativa, para tomar decisoes nos dominios estrategico,

. pedag6gico, administrativo, financeiro, organizacional, no quadro do seu

projecto educativo, em funftiio das competencias e dos meios que Ihes es

tao consignados" (Decreto-Lei n.O 115-N98, de 4 de Maio).

Neste sentido, 0 Ministerio da Educarrao desafiou cada urna das vinte

e quatro escolas avaliadas, independentemente do seu desempenho edu

cativo, a elaborar urn projecto de melhoria com vista a suportar urn con

trato de autonomia e desenvolvimento. 0 facto de ser urn desafio significa

que, apesar de visar a melhoria da qualidade do servirro publico de educa

¢o prestado pela escola, a avalia¢o extema nao coloca as escolas na obri

garrao explfcita de produzirem esse projecto de melhoria que estruture e

organize os objectivos a prosseguir (Azevedo, 2007:37). Contudo, parece

esperar que tal aconterra, em primeiro lugar porque e esse 0 objectivo da

avalia¢o extema e, em segundo lugar, porque as dinamicas anteriores das

escolas e 0 facto de voluntariamente se terem apresentado para serem ob

jecto de avalia¢o extema denota uma vontade de se manterem no "pelo

tao da frente" no processo de desenvolvimento e autonomia. De qualquer

forma, ecada escola quem determina os aspectos em que quer incidir 0

seu esforrro de melhoria e para cuja supera¢o define objectivos, programa

acrroes e estabelece indicadores para avaliar a sua concretiza¢o.

o facto de ser urn desafio por parte do Ministerio da Educaftiio parece

querer indicar ainda que se espera tirar consequencias da avalia¢o rea

lizada e que a (re)ac¢o subsequente aavaliarrao tern que ser partilhada

pela escola e pela administrarrao, com compromissos contratualizados de

melhoria e com responsabilidades pr6prias.

"'----------------'-------- - - - _. -. ,--
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Entende 0 Grupo de Trabalho do Projecto de Desenvolvimento da

Autonomia das Escolas, coordenado por }oao Formosinho, que para to

das as escolasdeve ser transferido urn quadro alargado de competencias,

que denomina de nivel de base da autonomia, e que aquelas que garantam

padroes de qualidade comprovada por avaliat;iio intema e externa e se

candidatem a urn contrato de autonomia deve ser atribuido urn conjunto

de competencias de nivel urn e de nivel dais, susceptiveis de serem consig

nadas no dito contrato, sendo que a atribuit;iio do nivel dois requer ainda

"especializa~ao profissional bastantepara a auto-responsabiliza~ao e au

to-monitoriza~ao': Assim sendo, os contratos de autonomia constituem

instrumentos para 0 desenvolvimento das escolas e do servi~o publico de

educat;iio e devem incluir as escolas, a adrninistrat;iio da educat;iio e ou

tras entidades que se queiram associar a este contrato - munidpios, asso

cia~oes locais, associa~6es cientificas e pedag6gicas, centros de forma~ao

continua, institui~6es de ensino superior.

Este Grupo de Trabalho concebe a escola, nao como urna organiza~ao

educativa totalmente autogerida, mas como "urn servi~o publico com es

pedficas responsabilidades e interdependen~ias, quer perante os mem

bros da comunidade envolvente quer perante 0 pais. Na realidade, ela

e tambem urna instituit;iio com 0 encargo de dar execut;iio local a urna

politica educativa nacional e, nesse sentido, a escola presta urn servi~o

publico de especial relevancia. Sao os conteudos expressivos deste servi~o

publico que devem definir e delimitar a sua autonomia e responsabili

dade perante a comunidade localmente servida e perante a comunidade

nacional': Segundo 0 mesmo Grupo de Trabalho, as dimensoes do servi

~o publico abrangem cinco dominios - a garantia do acesso de todos os

alunos a escola, 0 sucesso escolar dos alunos, os cuidados de apoio e guar

da, a participa~ao interna e extema dos actores sociais e educativos e a

forma~ao para a cidadania -, sendo que, "em cada urn destes dominios, 0

servi~o prestado pela escola assume caracteristicas pr6prias que definem

o seu grau de autonomia e responsabilidade" (Formosinho et a/., 2007).

27

I
i I
I



28 Autonomia da Escola Ptiblica em Portugal

REFER£NCIAS BIBUOGRA.FICAS

AFONSO, Natercio (2007). A avalia\'Ao das escolas no quadro de
uma politica de mudanl'" da administra\'Ao da educa\'Ao. In Portugal.
Conselho Nacional da Educa\'Ao (org.). Avaliafilo das Escolas: Mode
los e Processos. Lisboa: Conselho Nacional de Educa\'Ao, pp. 223-228
ALAIZ, Vitor, G6is, EUNICE E GON<;:ALVES, Concei\'Ao (2003).
Auto-avaliafilo de Escolas. Pensar e Praticar. Porto: ASA
AZEVEDO, Joaquim (Org.) (2002). Avali~o das Escolas. Consensos
eDiverghlcias. Porto: ASA
AZEVEDO, Joaquim (2006). AvaliaFilo das Escolas. ° Programa
AVES. Porto: Funda\'AO Manuel Leao
AZEVEDO, Jose Maria (2007). Avalia\'Ao das Escolas: Fundamentar
Modelos e Operacionalizar Processos. In Portugal Conselho Nacio
nal da Educa\'Ao (org.). Avaliafilo das Eseolas: Modelos e Processos.
Lisboa: Conselho Nacional de Educa\'Ao, pp.I3-99
BARROSO, Joao (Org.) (2003). A Eseola Publica. Regu!aFilo, Desregu
laFilo e PrivatiZ<lfilo. Porto: ASA
CLlMACO, Maria do Carmo (1995). Observat6rio da Qualidade da
Escola. Guiilo Organizativo. Lisboa: Ministerio da Educa~ao1PEPT
CLIMACO, Maria do Carmo (Coord.) (2001). Avaliafilo lntegrada
das Eseolas. Relat6rio nadonal- ana lectivo 1999-2000. Lisboa: IGE
COSTA, Jorge Adelino (2007). Ava!ia\'Ao, ritualiza\'Ao e melhoria das
escolas: aprocura da roupa do rei.. .. In Portugal. Conselho Nacional
da Educa\'Ao (org.). Avaliafilo das Eseolas: Modelos e Proeessos. Lis
boa: Conselho Nacional de Educa~ao,pp. 229-236
COSTA, Jorge Adelino, Nolo-Mendes, Aot6nio e Ventura, Alexandre
(Orgs.) (2002). AvaliaFilo de OrganizaFoes Educativas. Aveiro: Uni
versidade de Aveiro
FORMOSINHO, Joao & MACHADO, Joaquim (2004) Evolu~o das
Politicas e da Administra\'Ao da Educa~oem Portugal, Administra
filo Educacional, n. O 4, 7 - 32
FORMOSINHO et al. (2007). Servifo publico e niveis de autonomia.
Braga: Universidade do Minho (doeumento policopiado)
Grupo de Trabalho para a Avalia~ao das Escolas (2006) Relat6rios do
piloto de avalia~o, http://paginasJe.up.pt/-jfo/gt-avall (acesso em
28/0512007,18hOO)
Portugal, Ministerio da Eduea~ao, lnspee~ao-Geral da Eduea~ao

(2005). Efectividade da Auto-AvaliaFilo das eseolas - Roteiro, http/
www.ige.min-edu.pt/uploadidocs/EfeetividadeAutoAvalia~ao-Ro

teiro.pdf (aeesso em 30105/2007, JlhOO)
Portugal, Ministerio da Eduea~o, Inspee~ao-Geral da Eduea~ao

'(2007). AvaliaFilo Externa das Eseolas, http/www.ige.ntin-edu.ptl
(acesso em 30105/2007, llhoo)
PALMA, Jorge Borges (J999). Perfil de Auto-avaliaFilo de uma Eseo
la, Contributos para 0 seu proeesso de elaborafilo. Lisboa: Instituto de
lnova~ao Educacional (Qualidade XXI: doeumentos de apoio; 2).
RAMOS, Concei~o Castro (2007). Avaliar as escolas em contextos
de autonomia. In Portugal. Conselho Naeional da Educa~o (org.).
Avaliafilo das Eseolas: Modelos eProeessos. Lisboa: Conselho Nacional
de Educa~o,pp.193-207



A~ du =las. programas de desemolvimento 29

SCHERENS, Jaap (2004). Me/horar a Eficdcia das EsrolaS. Porto: ASA
VALSASSINA, Jolio (2007). A experi~ncia do Co1q9o Valsassina. In
Portugal.ConselhoNacionaldaEdul:a\'iiO (org.).AvaliafilodasEsroIas:
Modelos eProCl!ssos. Lisboa: Conselho Nacional de Educa~o, pp.13S
-147



,,
i



II. CONTRATOS DE AUTONOMIA PARA
o DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS
PORTUGUESAS

JOAO FORMOSINHO

ANTONIO SOUSA FERNANDES

JOAQUIM MACHADO

Introdu~o

o debate sobre a autonomia da escola portuguesa desenvolve-se a

partir da Reforma Educativa de 1986. Nesta comunicayao, num primeiro

momento, sublinhamos a concep~o instrumental da autonornia da es

cola enquanto organizayao prestadora do servi«ro publico de educa«;ao e

apresentamos a contratuaIiza«rao como modalidade de gestao estrategica

aIternativa quer anormativiza<yao quer ades,centralizayao autircica. Num

segundo momento, descrevemos 0 processo de constru«;ao dos contra

tos de autonomia das escolas portuguesas por iniciativa do XVII Gover

no ConstitucionaI, apresentamos urna defini«rao do servi«ro publico de

educayao, descrevemos os dominios e niveis em que incide a autonornia

contratuaIizada, identificamos propostas emergentes nas escolas como

resposta ao desafio governamental e damos conta do estado actual deste

processo de constru«;ao da autonomia e desenvolvimento organizacional.

1. Escola e autonomia

o debate sobre a autonornia das escolas portuguesas acompanha 0

debate em torno das polfticas de descentraIiza«;ao e de valoriza«;ao do lo

cal. A autonornia eentendida como urn instrumento de melhoria do ser

vi«ro publico de educac;ao prestado pela escola e a sua contratuaIiza~o

implica, por urn lado, a negocia«;ao de metas concretas entre as partes
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contratantes e, por outro, a garantia de dispositivos de gestao dos meios

adequados para a realiza<;iio das metas acordadas.

1.1 0 debate sobre a autonomia das escolas portuguesas

As referencias Ii autonomia da escola portuguesa aparecem a partir

da Lei n.O 46/86, de 14 de Outubro, a Lei de Bases do Sistema Educativo.

Ecerto que, nesta lei, se fala apenas de autonomia quando se refere aos

estabelecimentos de ensino superior, dizendo que estes gozam de autono

mia cientlfica, pedag6gica, e administrativa e financeira (art.o 45.°, n.Os 7

e 8). Contudo, esta Lei estabelece que a administra~ao e gestiio dos esta

belecimentos dos ensinos basico e secundario seja assegurada por 6rgaos

pr6prios, se oriente por principios de democraticidade e representativi

dade e de participa~ao comunitiria e subordine os criterios de natureza

administrativa aos criterios de natureza pedag6gica e cientlfica (art.° 45.°,

n.Os 2, 3, 4, 5 e 6). De igual modo, a Lei de Bases enuncia como principio

organizativo para 0 sistema educativo a descentraliza<;iio, desconcentra

~ao e diversifica<;iio de estruturas e ac~oes educativas de forma a "propor

cionar urna correcta adapta<;iio as realidades, urn elevado sentido de par

ticipa<;iio das popula~oes, urna adequada inser~ao no meio comunitirio e

niveis de decisao eficientes" (art.o 3.°, al. g)).

Neste sentido, no ambito da Comissao de Reforma do Sistema Edu

cativo e estudada a distribui<;iio de competencias entre a administra~iio

central, regional, local e institucional em materia de educa<;iio escolar se

gundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (Fernandes, 1987 e 1988).

Por outro lado, os Documentos Preparatorios da Comissao de Reforma do

Sistema Educativo assumem 0 conceito de autonomia como modalidade

de organiza~iio das escolas basicas e secundarias com vista Ii execu~ao do

seu projecto educativo (Lima 1988).

E, porem, 0 Decreto-Lei n.°43/89, de 8 de Fevereiro, que consagra a au

tonomia das escolas, prevendo a transferencia progressiva de atribui~oes e

competencias para <L.escola. Finalmente, 0 Decreto-Lei n.O 115-N98, de 4

de Maio, estabelece 0 actual regime de autonomia, administra<;iio e gestiio

das escolas com vista a dar execu<;iio a estes objectivos e define a autono

mia como 0 poder recollhecido pela administra<;iio educativa Ii escola para

tomar decisoes nos dominios estrategico, pedag6gico, administrativo,
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financeiro e organizacional, no quadro do seu projecto educativo e em

fun~o das compet~ncias e dos meios que the estiio consignados.

Com 0 desenvolvirnento da autonomia das escolas, o Estado reconhe

ce-lhes capacidade de melhor gerir os recursos educativos de forma con

sistente com 0 seu projecto educativo. Ao falar de autonomia da escola,

a legisla~o portuguesa enquadra-a sempre naquilo que sao as tarefas de

uma escola num Estado democnitico e 0 papel do Estado como garante e

suporte Ultimo do servi.yo publico de educa.yao.

Na verdade, autonomia nao e soberania ou independ~nciaabsoluta.

A autonomia e uma forma de gerir interdepend~ncias, refor.yando 0 pa

pel dos 6rgaos e actores locais. Ela tern uma fun.yao instrumental de a

escola realizar melhor 0 seu projecto educativo.

1.2 A governafiio pOT contrato

A politica educativa contemporanea tern incorporado diversas moda

lidades contratuais, como consequ~nciado refor.yo das tend~ncias cres

centes de participa.yao e autonomia que caracterizam os sistemas educati

vos de diferentes paises. Em Portugal, a no.yao de contrato ganha destaque

em 1996 a prop6sito do Pacto Educativo ent~e 0 Estado e a sociedade civil

proposto pelo ministro Mar.yal Grilo, mas a politica de contratualizas:ao

e ja anterior

As modalidades contratuais podem assumir a forma de acordos ou

convenios com municipios, institui.yoes de ensino privado e outros par

ceiros sociais, como sao os contratos de associa~o com as institui.yoes

de ensino particular e cooperativo (em 1979), os acordos de parcerias

com municipios e institui.yoes privadas para 0 desenvolvimento do en

sino profissional e artistico (a partir de 1989), os protocolos de coopera

s:ao com municipios e institui.yoes privadas de solidariedade social para

assegurar a cobertura da rede de educa.yao pre-escolar (impulsionada a

partir de 1997).

As modalidades contratuais podem tambem assumir a forma de pac

tos entre 0 Ministerio da Educa~oe as escolas e visam estimular giobal

mente a autonomia das escolas, melhorar a qualidade do servis:o publico

de educa~o que elas prestam. Sao exemplos desta modalidade diversos

programas nacionais, como 0 Programa de Educa.yao Para Todos - PEPT
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2000 (Resolu~o do Conselho de Ministros n.O 29191, de 16 de Maio),

que se caracterizam por serem antecedidos de urn programa e de urn re

gulamento a que as escolas se podem candidatar atraves de urn concurso.

Inserem-se tambem nesta modalidade os contratos de autonornia previs

tos no capitulo VII do Decreto-Lei n.O 115-N98, de 4 de Maio.

Este incremento da contratualiza,.ao em Portugal acompanha a sua

generaliza~o na administra~opublica na Europa, mesmo em paises de

tradi~o mais centralista e burocnitica, como refere Gaudin (1999) que

constata a sua expansao na Europa e em especial na Frano;:a. A regula

o;:ao contratual aparece como urna caracteristica de urna sociedade cres

centemente liberal e de retrac~o do Estado, limitado amera funo;:ao de

regula~o de relao;:oes privadas entre os cidadaos. No entanto, a contra

tualiza~o nao tern necessariamente essas consequencias. Alias, os siste

mas de educao;:ao publica sao compativeis com modalidades contratuais

estabelecidas entre as varias entidades responsaveis pela educao;:ao publica

(como universidades, escolas, munidpios), assim como "0 uso de moda

lidades contratuais na educa~o nao parece que ponha em causa, por si

sO, a escola publica, enquanto modelo dominante dos sistemas educativos

contemporfuleos, procurando substitui-la por urn modelo de escola pri

vatistico, de natureza empresarial" (Fernandes, 2000: 87-888). Contudo,

implica urna nova concep~o de escola publica e pretende romper com

uma tradio;:ao centralizada e burocnitica de gestio das escolas.

o desenvolvimento da contratualizao;:ao entre 0 Ministerio da Edu

cao;:ao e as escolas pressup5e a autonomia destas. Contratualizao;:ao e au

tonomia sao problematicas de tal modo interdependentes que 0 alcance

e 0 conteudo dos contratos dependem do grau de autonomia das partes

contratantes que resulta dos instrumentos de aco;:ao de que dispoem os

agentes educativos para a organizao;:ao e gestio dos processos de forma,.ao

(Fernandes, 2000:890).

1.3 Gestao das e~colas e contrato de autonomia e desenvolvimento

o desenvolvimento da contratualiza~o no sistema publico de educa

,.ao, por urn lado, impIica a realizao;:ao de metas concretas entre as partes

contratantes e, por outro, assegura a autonornia adequada de gestio dos

meios para realizar as metas acordadas. Dai que 0 contrato estimula a
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ac~o dos participantes no sentido de alcanlj:ar objectivos e apela a uma

gestao que se afasta da verifica~oda conformidade de processos para se

aproximar de uma verifica~oda distancia entre os objectivos prossegui

dos e os resultados alcanlj:ados.

A multiplica~o dos processos contratuais emerge num contexto de

valoriza~ode participalj:3.o dos actores locais e acompanha 0 movimento

de descentraliza~o. Alias, 0 contrato e uma forma de concretizar 0 exer

cicio da autonomia, em alternativa apura descentralizalj:3.o sem contra

partidas, e apela a uma 16gica de ac~o que conjugue 0 movimento top

down de disposilj:3.o do territ6rio, concebido no quadro do Estado-nalj:3.o,

com reivindicalj:oes ou iniciativas de tipo bottom-up que se instituem ac

tualmente em nome do local. Assim a ideia de interesse geral afasta-se de

uma conceplj:3.o que a confundia com mera oposilj:3.o aos interesses priva

dos e aos interesses locais para uma conceplj:3.o que valoriza a diversidade

e integra as diferenlj:as e especificidades organizacionais.

Embora revista mais a forma de compromisso moral e politico que

juridico (Gaudin, 1999:53), 0 "contrato de ac~o publica" implica a pre

senlj:a conjunta de tres caracteristicas:

1') Negocia(:iio exp/{cita sobre 05 objectivos - 0 contrato e um acordo

negociado sobre os pr6prios objectivos da aClj:ao;

2') Calendario operacional- As partes contratantes estabelecem urn

compromisso acerca do periodo de realiza~o da aClj:ao, que se ins

creve, algures, entre a anualidade orlj:amental e 0 horizonte distante

da planificalj:ao;

3') Co-financiamento das operafoes - 0 contrato indui os contributos

conjuntos das partes (em termos de financiamento ou de compe

tencias humanas e tecnicas) relativos it realizalj:ao dos objectivos

(Gaudin, 1999:28 e 37).

Eesta perspectiva de contratualiza~oque esta presente na actual ini

ciativa do Ministerio de Educa~ode estabelecer contratos de autonomia

e desenvolvimento com escolas que, tendo sido submetidas a um proces

so de avalialj:ao, dele partem para a elabora~o de um projecto de melho

ria educativa.
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2. Da auto-av~oao contrato de autonomia

A proposta de implementa~ode contratos de autonomia e desen

volvimento pressupoe dois passos previos: a defini~o do servio;:o publi

co de educa~o e 0 estabelecimento de domlnios e niveis de autonomia

das escolas. Com a definio;:ao do servio;:o publico de educa~opretende-se

afastar a ideia de urna pura contratualizao;:ao neoliberal, urna vez que se

estabelecem metas publicas a atingir por cada escola. 0 estabelecimento

de dominios e niveis de autonomia das escolas assenta nos pressupostos

de que nem todas as escolas se encontram nos mesmos niveis de desen

volvimento e de que cada uma delas se confronta com contextos e pro

blematicas espedficas.

Definido 0 servio;:o publico de educao;:ao e estabelecidos os dominios

e niveis de autonomia, as escolas que se submeteram ao Programa de

Avaliao;:ao Externa tern condio;:oes para elaborar urn projecto de melhoria

e desenvolvimento e propor il. Direc~o Regional de Educa~o a contratu

alizao;:ao da sua implementao;:ao.

2.1 A avaliaftlO externa como condiftlO previa da contratualizaftlo

No seu capitulo VII, 0 Decreto-Lei n.O 115-N98, de 4 de Maio, deter

mina que 0 aprofundamento da autonomia das escolas deve respeitar a co

erencia do sistema educativo e a equidade do servio;:o prestado (art.o 48.°,

n.°3, al. f» e preve que ele seja obtido atraves da transferencia de niveis de

competencia e de responsabilidades acrescidos, em resultado de urn pro

cesso de negociao;:ao que pode conduzir il. celebrao;:ao de urn contrato de

autonomia (art.o 47.0 ). Deste contrato devem constar as competencias a

transferir e os rneios que serao especificamente afectados il. realiza~o dos

seus fins (art.o 48.°, n.O 2), sendo certo que, nurna primeira fase, 0 requisi

to essencial e a escola dispor de 6rgaos em funcionamento de acordo com

o definido naquele diploma e, nurna segunda fase, tenha obtido urna ava

liao;:ao favonivel realizada pela administra~o educativa (art.° 48.°, n.° 4).

Estabelece ainda 0 mesmo diploma que deve ser a escola a candidatar-se

ao desenvolvimento da sua autonomia, apresentando na respectiva direc

o;:ao regional de educao;:ao urna proposta de contrato (art.o 50.0
).

I
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Em 2006, 0 actual Ministerio da Educac;ao resolveu dar execuc;ao a

estas disposic;oes do "regime de autonomia, administrac;ao e gestao" que,

ate 11 data, nunca tinham sido postas em acc;ao, com excepc;ao do contrato

de autonomia da Escola da Ponte - que constitui, sem duvida, urn caso

atipico sem qualquer seguimento imediato e que decorre entre os anos

lectivos de 2004/2005 e de 2006-2007. Nesse contrato se declarava como

"provada a capacidade da escola para agir, responsavelmente, em autono

mia no quadro do seu projecto educativo, em claro beneficio dos alunos

e das suas familias': cabendo 11 administrac;ao educativa reconhecer a es

pecificidade da escola e recompensar 0 seu merito, facultando-lhe "urn

conjunto de instrurnentos e garantias que lhe permitam tirar pleno pro

veito das potencialidades de urn projecto e de urn modelo organizacional

que ja se encontram suficientemente enraizados, testados e consolidados"

(Contrato n.O 511/2005).

Constitui condic;ao previa para a apresentac;ao de uma proposta de

contrato de autonomia a realizac;ao de urna avaliac;ao extema da escola,

de forma a recolher evidencias que permitam identificar pontos fortes e

fracos do seu desempenho bern como as oportunidades de desenvolvi

mento criadas e os constrangimentos a ultrapassar. Para isso, foi necessa

rio construir 0 quadro de referencia de auto-avaliac;ao e avaliac;ao exter

na, que ficou a cargo do Grupo de Trabalho para a Avaliac;ao das Escolas

(GTAE) criado pelo Despacho Conjunto n.O 370/2006, de 3 de Maio, e

coordenado por Pedro Guedes de Oliveira. Foi este GTAE que, no ano

lectivo 2005-2006, lanc;ou como projecto-piloto 0 programa de Avaliariio

Externa das Escolas que, desde 2007, passou para a responsabilidade da

Inspecc;ao-Geral de Educac;ao. No ano lectivo 2005-2006 foram avaliadas

vinte e quatro das cento e vinte escolas que, dispondo de processos for

mais de auto-avaliac;ao, responderam ao convite do GTAE para se subme

terem IIquele programa. Da fase piloto do programa de Avaliariio Externa

das Escolas conclui Pedro Guedes de Oliveira que "ha que tirar conse

quencias do que for observado e avaliado, quanto 11 autonomia, quanta

11 evoluc;ao da escola, quanto ao estimulo, premio ou, em contraposic;ao,

11 pressao e penalizac;ao de responsaveis, a todos os niveis; promover a ex

tracc;ao e publicitac;ao de boas praticas e alterac;ao de normas e processos,

quando tal se revelar adequado" (2007:33).
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Assim, ao contnirio do que habitualmente sucede em Portugal, 0 Mi

nisterio da Educa~ao pretendeu que desta avalia~o se tirassem conse

quencias para a melhoria da presta~ao do servi~o educativo e, por isso,

convidou as escolas avaliadas a elaborarem urn projecto de melhoria que

constituisse sUporte de urn futuro contrato-programa de autonomia e

desenvolvimento. Este convite do Ministerio da Educa~ointegra-se num

programa mais vasto, 0 Prograrna de Reestrutura~ao da Administra~o

Central do Estado (PRACE) com vista 11 racionaliza~o dos servi~os cen

trais, a que se segue a reestrutura~o organica do Ministerio da Educa~o

(Decreto-Lei n." 213/2006, de 27 de Outubro) eo consequente descon

gestionamento dos servi~os centrais atraves de processos de desconcen

tra~ao e consequente delega~ao de competencias. Este convite reflecte

ainda a convic~ao de que a implementa~ao do processo de refor~o da

autonomia da escola deve partir das dinfunicas existentes na escola e va

lorizar os "empreendedores da mudan~': isto e, aqueles que nas escolas

conduzem a sua ac~o em direc~o aos fins estabelecidos e 11 melhoria das

pniticas (Formosinho & Machado, 2007:29).

2.2. 0 projecto de desenvolvimento e autonomia das escolas

Ainda na fase de avalia~ao e redefini~o organizacional de estruturas e

dos recursos da administra~ao central, por despacho da Ministra da Edu

ca~ao de 31 de Julho de 2006, foi criado 0 Grupo de Trabalho do Projecto

de Desenvolvimento e Autonomia das Escolas para proceder ao estudo

de realocas:ao de competencias do Ministerio da Educas:ao a nivel insti

tucional (Escola ou Agrupamento). Este grupo e constituido por quatro

lllvestigadores do Centro de Investigas:ao em Formas:ao de Profissionais

de Educas:ao da Crians:a, da Universidade do Minho, e tres elementos da

administras:ao educativa. A este Grupo de Trabalho, coordenado por Joao

~Ormosinho, compete elaborar urna listagem de competencias a transfe

nr para as escolas, fazer recomendas:6es com vista ao processo de trans

ferencia de competencias e aos contratos de autonomia, definir as linhas

gerais para urn novo modelo de administra~o das escolas e acompanhar

a implementas:ao do processo de transferencia de competencias.

Entre Setembro e Dezembro, este Grupo de Trabalho elaborou do

cumentos basicos como a definis:ao do servis:o publico de educas:ao e

I
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o estabelecimento de niveis e dominios da autonomia, bern como uma

proposta de maniz de contrato que enquadrasse as propostas a e1abo

rar pelas escolas. Assim, estabe1eceu que as dimensoes do servi~o publico

abrangem 0 acesso a escola, 0 sucesso dos alunos, os cuidados de apoio e

guarda, a participa~o intema e extema e a forma~o para a cidadania e

distinguiu tres niveis de profundidade na autonomia das escolas:

• 0 nive/ base de autonomia corresponde ao conjunto de competen

cias a desenvolver por todas as unidades organizacionais escolares

de acordo com as normas vigentes;

o nivell de autonomia corresponde ao conjunto de competencias a

desenvolver pelas unidades organizacionais escolares do nivel base

que garantam padroes de qualidade comprovada por avalia~ao in

tema e extema, e que se candidatem ao exercicio dessa autonomia;

o nive/2 de autonomia corresponde ao conjunto de competencias a

desenvolver pe1as unidades organizacionais escolares que garantam

padroes de qualidade comprovada por avalia~ao intema e extema

e ainda especializa~oprofissional bastante para a auto-regula~ao.

Os niveis 1 e 2 nao sao sequenciais, podendo no programa de desen

volvimento da autonomia ser contratualizadas competencias de nivel 1

e de nivel 2 que resultem da avalia~o realizada. Em cada urn destes tres

niveis de profundidade, a autonomia das escolas abrange as seguintes are

as: organiza~ao pedag6gica, organiza~o curricular, recursos humanos,

ac~ao social escolar e gestao estrategica, patrimonial, administrativa e

financeira.

Por sua vez, a apresenta~ao as escolas de uma proposta matricial de

contrato procurou, por urn lado, ajuda-las a dar uma forma simplificada

e objectiva ao seu projecto de desenvolvimento a partir dos resultados da

avalia~ao intema e extema e aos compromissos a assumir pela escola e

pela dire~o regional de educa~o e, por outro, garantir a individualida

de e a especificidade de cada contrato, bern como a existencia de estrutu

ras de acompanhamentoe monitoriza~aode todo 0 processo.

Seguiram-se, de Janeiro a Junho, as sessoes de audi~o previa de cada

uma dasvinte e quatro escolas com 0 Grupode Trabalho, que apresentaram
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o seu projecto de desenvolvimento, deram conta da sua sustentabilidade

e garantiram 0 envolvimento de wna comunidade alargada na sua imple

menta~o.Algumas escolas foram convidadas a abandonar a formula~o

abstracta dos seus objectivos e a operacionaliza-los de modo objectivo de

forma que as partes contratantes soubessem as metas que estavam a acor

dar e como sena constatada a sua consecu~o.

Principalmente a partir de Junho, cada escola e a respectiva direc~lio

regional deeduca~o concluiram as negocia~oes relativamente aos objec

tivos operacionais estabelecidos nos contratos-programa e aos compro

missos a asswnir pelas partes contratantes, com vista aelabora~lio da ver

slio final do contrato a estabelecer "em regime de experiencia pedag6gica"

(Portaria n.O 126012007, art.O 1.0). Esta fase culmina com a assinatura, em

10 de Setembro de 2007, de vinte e dois contratos que envolvem outras

tantas unidades de gestlio dos estabelecimentos de educa~lio pre-escolar e

dos ensinos basico e secundario - agrupamentos de escolas e escolas nlio

agrupadas - e as respectivas direc~oes regionais de educaC;:lio.

Estas demarches dlio conta de wn percurso avaliativo das escolas que

come~ na auto-avalia~o, passa pelo programa de Avaliac;:lio Extema,

confronta-se com 0 olhar e as sugestoes do Grupo de Trabalho do Projec

to de Desenvolvimento eAutonomia das Escolas e negoceia com a Direc

~lio Regional de Educa~ao a imagem antecipante de escola (Barbier, 1996)

que pretende concretizar atraves da realiza~odo seu contrato-programa.

2.3. Situarao actual eperspectivas

A leitura das propostas das escolas e a sua audic;:ao previa permitiram

ao Grupo de Trabalho constatar a grande diversidade de niveis de de

senvolvimento das escolas bern como a pluralidade de dispositivos pre

vistos nos contratos-programa propostos. Algumas propostas das esco

las puseram em evidencia 0 desajustamento do actual quadro legal e a

dificuldade da administra~o educativa em satisfazer algumas das suas

pretensoes, sem que se\altere 0 quadro legal no que respeita agestao dos

recursos hwnanos e dos recursos financeiros. Constatou-se ainda que a

excessiva regulamenta~ao da componente curricular limita a possibilida

de de introduzir nos proje'ctos curriculares de escola componentes locais

ou cursos diferentes dos superiormente previstos e que a regulamenta~o
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pormenorizada da composi~odos 6rgaos de gestiio do topo e interme

dia da escola e de design~o dos seus coordenadores limita a aClYao dos

gestores escolares.

Nesta fase de realiza~o do Projecto de Autonomia e Desenvolvimen

to, compete ao grupo de Trabalho fazer 0 acompanhamento da aplicalYao

dos contratos-programa, assegurar a formalYao seja dos elementos das di

rec«ies regionais de educa~o que vao estar em contacto mais estreito

com as escolas com contrato seja dos representantes destas. Cabe-lhe ain

da elaborar propostas de altera~o da legisla~ovigente relativa aadmi

nistra~o e gestiio das escolas no sentido da sua flexibilizalYao com vista a
melhor prestalYao do servilYo publico de educalYao.

Entretanto, a contratualiza~o sup5e uma diferente forma de rela

cionamento entre a administralYao e as escolas. Esta nova situalYao pode

implicar algumas dificuldades a ambas as partes, uma vez que existe

uma cultura organizacional dominante, que e basicamente burocr<itica

e implica uma reguialYao minuciosa e urn controlo estrito dos processos.

o contrato, pelo contnirio, sup5e que as escolas disponham de maior

autonomia quer na gestao dos recursos quer na gestao dos processos,

podendo escolher vias diversificadas para alcanlYar os seus objectivos de

servilYo publico educativo. Esta nova situalYao requer uma mudanlY3 pro

funda na cultura organizacional quer das escolas quer da administralYao.
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III. AAUTONOMIA DAS ESCOLAS EM
PORTUGAL - 1987-2007

roAO FORMOSINHO

1. A Autonomia das Escolas - 1987-1996

1.1. A proposta da Comissao para a Reforma do Sistema de Educa- .

fiio -1987-88 .

Antes de 1987, a escola portuguesa era vista pelo Estado como uma

unidade administrativa da Administra~ao Educativa Central. Apesar de

ser gerida por professores eleitos, nao possuia autonomia, sendo gover

nada por normas e directrizes da administra~ao central. Este facto pode

ser encarado como uma concilia¢o objectiva tecida nos anos da revolu

¢o de 1974-78 entre uma Administra~aoque queria come~ar a nomear

os directores das escolas e os professores" que ambicionavam controlar as

escolas publicas.

o conceito de uma escola aut6noma foi primeiramente discutido em

1987, no relat6rio' preparado por uma comissao criada pelo Govemo

para planear a implementa¢o da Reforma Educativa, a Comissao de Re

forma do Sistema Educativo. A distin~ao entre a administra¢o e a gestao

das escolas, a autonomia escolar, a participa~ao parental e a descentrali

za¢o foi amplamente discutida no debate nacional conduzido em 1987

e 1988 pela Comissao.

As questoes discutidas em 1987-88 relacionavam-se com:

a distin~ao entre administra~ao e gestao;

consequentemente, a necessidade de urn 6rgao de administra~ao

(diferenciado de urn 6rgao de gestao), com a representa~ao extema

dos pais e da comunidade;

Formosinho, J., Fernandes, A. S. e Uma, 1. (1988). Organizao;:ao e Administrao;:ao das &colas
dos Ensinos Basko e Secundario. Documenros PreparatbrWs II. Comissao de Reforma do Sis
tema Educativo, 141-263. Usboa: Ministmo da Educao;:ao.
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• a preval~ncia de professores no 6rgao de administrat;iio;

• os poderes deste 6rgao de administrat;iio sobre os assuntos da escola;

os requisitos para se ser urn director de escola (a exig~ncia de ser urn

professor; a exig~ncia de ser urn professor da escola em particular);

o modo de selec~ao do director de escola (eleit;iio realizada pelos

professores da escola entre os pr6prios, nomeat;iio pelo 6rgao de

administra~ao);

• 0 grau de autonomia da escola em relat;iio 11 autoridade regional de

educa~ao.

Depois deste debate, gerou-se urn consenso quanta 11 necessidade de

criar uma escola publica que fosse mais do que uma mera unidade ad

ministrativa da administra~aoeducativa - a conceptualizat;iio da escola

publica como urna "comunidade educativa" era, de urn modo geral, acei

teo Verificou-se tambem urn consenso relativamente as limita~oes de uma

escola publica integralmente administrada por professores, sem a parti

cipa~ao dos pais e dos representantes da comunidade. As outras questoes

continuaram a ser objecto de debate.

1.2. Desenvolvimentos entre 1989 e 1996

Em 1989, 0 Governo estabeleceu os prindpios de urna escola aut6

noma (excluindo as escolas primaria e pre-primaria) - Decreto-Lei n.O

43/89. Nao obstante ter sido inicialmente considerado mais como urna de

clara~ao ret6rica de prindpios do que como urn docurnento de trabalho,

este documento permitiu urna lenta consciencializat;iio da necessidade de

autonomia e fez emergir alguns timidos exerdcios de autonomia escolar.

Dois anos mais tarde, em 1991, 0 Governo aplicou, a todos os niveis

de educa~ao, uma nova lei para a administra~ao das escolas (Decreto-Lei

n.O 172/91). Este modelo estabeleceu uma estrutura participativa desti

nada a participa~ao dos pais e da comunidade, criando urn Conselho de

Escola que seleccionava e nomeava 0 director da escola. Este modelo foi

aplicado de forma experimental em trinta escolas e foi adequadamente

avaliad02
•

Conselho de Acompanhamento e Avalia<;iio (1996). Relat6rio FinaL Conselho de Acompanha
mento eAvaliafilo. Lisboa: ¥inisterio da Educa<;iio. (polic.).
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Durante osanos 90, urn outro instrumento foi utilizado para promo

ver a autonomia das escolas - 0 estabelecirnento de prograrnas educativos

que podiarn ser adoptados pelas escolas (educa~o intercultural, educa

~ao sanitaria, prograrnas de educa~ao cientlfica, etc.), contribuindo assirn

para a progressiva diferencia~o das escolas.

2.A autonomia das escolas - 1996-2007

Urn Governo eleito pouco antes lan~ou, ern 1996, urn prograrna desti

nado a refor~ a autonornia das escolas. Foi encomendado urn relat6rio'

a urn professor do ensino superior, Joao Barroso, que defendeu a ideia de

que a autonomia deveria partir daquilo que as escolas ja tinharn constru

ido e daquilo que realmente desejavarn, sob a forma de urn contrato de

autonomia.

2.1. Reforfo da autonomia da escola - a dimensifu formal da

autonomia

2.1.1. A dimensiio formal da autonomia

No que diz respeito aautonornia da escola, e evidente que uma escola

onde a comunidade se encontra representada' pode ser mais auto-orienta

da na sua rela~ao corn as autoridades educativas, do que uma escola cons

tituida e dirigida por professores que sao funcionarios do Estado. Desse

modo, ha urna dirnensao formal da autonomia, pois e essencial, numa

escola aut6noma, que exista urn 6rgao de administra~ao que integre re

presentantes dos pais e da comunidade, diferenciado do 6rgao de gestao.

2.1.2. Um novo modelo para a autonomia, administrafiio e gestiio das

escolas

Ern 1998, 0 mesmo Governo estabeleceu, atraves de urn decreto-lei

(Decreto-Lei n.O 115-A198), urn novo modelo para a autonomia, adrni

nistra~ao e gestao daS escolas, abarcando tanto as escolas como os agru

parnentos de escolas.

Barroso, J. (1996). Autonomia e Gestiio das Escolas. Lisboa: Ministerio da Educa.,ao.
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Este novo regime procura reconciliar as diferentes posi~oes sobre par

ticipa~o e autonomia das escolas, em debate desde 1988. Uma dessas

posi~oes, que teve origem no relat6rio de 1998 e foi defendida por pais,

associa~oes de pais e professores do ensino superior, sublinhou a necessi

dade de ultrapassar 0 modele de administra~o das escolas publicas ape

nas por professores e, consequentemente, enfatiwu a necessidade de se

criarem 6rgaos de administra~ao adequados, compostos por represen

tantes de pais e da comunidade, com 0 poder de seleccionar e nomear 0

director da escola publica. A outra posi~ao, que teve origem nas leis de

1974-76 sobre a gestao das escolas e edefendida por sindicatos de profes

sores, acentuou a necessidade de as escolas publicas serem administradas

pelos respectivos professores, que elegem, entre eles, 0 director da escola.

Apesar de 0 decreto-lei de 1991 se aproximar mais da primeira po

si~ao, nao teve 0 apoio dos sindicatos dos professores. 0 decreto-lei de

1998 inclui elementos que se identificam com ambas as posi~oes, numa

tentativa de produzir uma normativa que possa ser aceite tanto pelos sin

dicados dos professores como pelas associa~oes de pais.

2.1.3. A estrutura de administrafao egestao segundo 0 decreto-lei de 1998

o novo regime de autonomia, administra~ao e gestao da escola esti

pula os seguintes 6rgaos de administra~ao e gestao: assembleia de escola,

conselho executivo, conselho pedag6gico e conselho administrativo.

A assembleia de escola e0 6rgao responsavel pela defini~o das linhas

orientadoras das actividades da escola e pela participa~ao e representa~ao

da comunidade educativa. 0 conselho executivo e 0 6rgao responsavel

pela administrayao e gestao da escola nas areas pedag6gica, cultural, ad

ministrativa e financeira.

2.1.4. 0 6rgao de administrafao - a assembleia de escola

o mesmo decreto-lei criou urn 6rgao de administra~ao, a assembleia

de escola, diferente do 6rgao de gestao, 0 conselho executivo. A assembleia

de escola e0 6rgao responsavel pela defini~odas linhas orientadoras das

actividades da escQla e pela participa~o e representa~o da comunidade

educativa, mas nao tem poderes para seleccionar 0 6rgao de gestao.

",
j
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Este 6rgao de administras;ao e constituido, ern partes iguais, por re

presentantes do pessoal docente da escola e por outros representantes. A

assembleia de escola nao pode ter mais de 20 membros e deve garantir a

representatividade do pessoal docente, pais e encarregados de educas;ao,

alunos, pessoal nao-docente e autoridades locais. Os representantes de

interesses sociais, econ6micos, eulturais,artisticos, cientificos e ambientais

tambem podem ser membros da assembleia de escola, dependendo das

respectivas normas de procedimento intemas. 0 mandato tern a duras;ao

de tr~s anos.

2.1.5. a 6rgiio de gestiio - 0 conselho executivo

o conselho executivo e 0 6rgao de gestao da escola. Ecomposto so

mente por docentes da escola, escolhidos atraves de uma eleis;ao, onde

participam todos os 6rgaos da escola.

o 6rgao executivo pode assurnir a forma de urn conselho - conselho

executivo - constituido por urn presidente e dois vice-presidentes ou a

forma de urn director executivo assistido por dois assessores. Praticamen

te todas as escolas seguiram a ops;ao do conselho executivo.

o presidente do 6rgao executivo (ou (, director) esta presente nas reu

nioes da assembleia de escola, apesar de ele/ela nao ter 0 direito de voto.

o presidente (ou 0 director) deve ser um professor do quadro de nome

as;ao definitiva em exercicio de funs;oes na escola, com urn minima de

cinco anos de servis:o; ele/ela tern de possuir qualificas;oes para 0 exerci

cio de funs:oes de administras;ao e gestao escolar, tendo adquirido estas

qualificas;oes por via de urn curso de especializas;ao. Em alternativa, pode

ser possuidor de experi~ncia profissional correspondente a urn mandato

completo num cargo de administras;ao e gestao escolar.

2.1.6. as principais instrumentos da autonomia das escolas

as principais instrumentos da autonomia das escolas sao 0 projedo

educativo, 0 regulamento interno e 0 plano anual de actividades. Foi nes

ta lei de 1998 que foi delineado 0 instrumento "contrato de autonomia"

entre urna escola, a autoridade regional de educas;ao e 0 municipio.

Cada escola deve ter urn projedo educativo, configurando 0 progra

ma educativo da escola atraves da definis;ao de estruturas de orientas;ao
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educativa, da explicita'?o dos principios, valores, metas e estrategias que

a escola pretende atingir. 0 projecto educativo e implementado atraves

do projecto curricular de escola, do plano anual de actividades da escola

e do regulamento interno de escola.

Cada escola deve tambem dispor de urn regulamento interno, urn con

junto de normas internas de procedimentos que define 0 regime de fun

cionamento da escola, dos seus diversos 6rgaos d!= administra,?o e gestao,

das estruturas de orienta'?o educativa e dos servis:os de apoio educativo,

bern como os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar.

Cada escola devera produzir 0 plano anual de actividades, 0 qual

constitui 0 documento de planificas:ao baseado no projecto educativo e

onde sao estabelecidos os objectivos e a programas:ao das actividades da

escola para cada ano.

2.1.7. 0 papel dos 6rgaos de administrafao e de gestao em relafao aos

instrumentos para a autonomia das escolas

Uma inovayao introduzida neste decreto-lei e a cria,?o de urn cargo

de presidente da assembleia de escola - urn professor eleito pela assem

bleia - ao Iado de urn presidente eleito do 6rgao executivo, dando assim

origem a uma dupla autoridade na escola.

Todos os instrurnentos de autonomia necessitam da cooperayao quer

do 6rgao de gestiio quer do 6rgao de administras:ao, tornando implicita

a colaborayao entre 0 presidente do conselho executivo e 0 presidente da

assembleia de escola.

E da competencia do 6rgao executivo a elabora,?o do projecto educa

tivo, do regulamento interno, do plano anual de actividades da escola e a

proposta de qualquer contrato de autonomia. Todos estes instrumentos de

autonomia deverao ser submetidos it aprovas:ao da assembleia de escola.

E da competencia da assembleia de escola a aprovayao, monitorizas:ao

e avalias:ao do projecto educativo e a sua implementa,?o, a aprova,?o do

regulamento interno, a emissao de urn parecer sabre 0 plano anual de

actividades da escola e a aprova,?o de qualquer proposta de contrato de

autonomia.

,
\

"
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2.2. Agrupamento de escolas - a dimensiio territorial da autonomia

dasescolas

Em 1996, 0 Governo cnou os Territ6rios Educativos de Intervenfao

Prioritaria - TEIP, localizados em areas marcadas por graves problemas

sociais, econ6micos e culturais, e por urn vasto mimero de alunos inscri

tos em programas especiais de apoio educativo e/ou com necessidades de

integra,.ao multicultural. Os TEIP foram urn instrumento poderoso para

o exerdcio da autonomia das escolas nurn territ6rio.

Urn outro instrumento para 0 estabelecimento de urna dimensiio terri

torial na autonomia das escolas foi a cria,.ao de urna unidade organizacio

nal acima de cada escola. Esta unidade agrupa diversas escolas de diferen

tes niveis de ensino, localizadas no mesmo territ6rio, numa Iinica unidade

organizacional e administrativa - 0 designado Agrupamento de escolas.

Esta ideia de agrupar diversas escolas dos primeiros niveis de ensino

(educa~ao pre-escolar e ensino primario) foi iniciada em 1996-97, como

uma medida, tanto para superar a descontinuidade organizacional e pe

dag6gica entre 0 pre-escolar e 0 ensino primario, como para racionalizar

a rede de escolas, eIiminando situac;:6es de isolamento e de dispersao de

escolas de pequenas dimens6es (Despacho Normativo n.O 27/97, de 2 de

Junho).

A mesma ideia foi, entao, aplicada no processo designado "agrupa

mento vertical de escolas': que agrupava escolas desde 0 pre-escolar ate

ao ensino basico, colocando, assim, toda a escolaridade obrigat6ria sob a

mesma gestao organizacional. 0 processo de verticaliza~ao foi iniciado

em 2002 e concluido cinco anos mais tarde (2007).

As raz6es para este "agrupamento vertical de escolas" fomm varias:

• rilZOes relativas a rede escolar (reestrutura~ao da rede educativa,

elimina~ao de situa~6es de isolamento e dispersao de escolas

pequenas, expansiio da educac;:ao pre-escolar);

• razoes organizacionais (a cria,.ao de unidades administrativas maio

res, que poderiam dispor de mais recursos e melhores lideres e

gestores);

razoes pedag6gicas (melhor continuidade pedag6gica entre os

diversos niveis de ensino, promo~ao de projectos pedag6gicos

comuns entre cielos, interac~ao entre niveis de ensino e cielos);
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razoes sociais (melhor integralYao dos diversos percursos escolares

dos alunos, melhor controlo sobre 0 abandono dos estudos por alu

nos na transilYao entre os ciclos).

o Agrupamento de Escolas e urna unidade organizativa, com 6rgaos

de administra~o e de gestao pr6prios, que integra varios niveis de ensi

no, desde a educa~o pre-escolar ate aos tres ciclos do ensino obrigat6rio

("ensino basico»). Esta a ser preparado 0 alargamento deste conceito ao

ensino secundario.

Esta nova unidade, sendo maior e abrangendo urn territ6rio mais am

plo, e vista pela administralYao educativa como urna unidade organizativa

mais adequada para uti1izar a mais ampla gama de competencias de urna

escola aut6noma.

2.3. A avaliaf/l0 das escolas - a dimensiio avaliativa da autonomia

dasescolas

Em 1999,0 sistema de inspec~oportugues implementou urn modelo

de "avaiialYao integrada", que foi desenvolvido nurna perspectiva peda

g6gica e baseou-se no dialogo entre os 6rgaos escolares e os inspectores.

Durante quatro anos, a InspeclYao-Geral de EducalYao desenvolveu

esta ''AvaiialYao Integrada das Escolas': Tratou-se de urn procedimento de

avalialYao extema das escolas publicas do ensino nao-superior, levada a

cabo por equipas de tres ou quatro inspectores, com 0 apoio de regula

mentos centrados em quatro areas - avalia~o dos resultados; organiza

~o e gestao; ensino e aprendizagem; ambiente de escola. Estas equipas

avanlYaram para 0 estudo do "valor acrescentado'; combinando as taxas

de transilYao com os grupos etiirios dos alunos e com a percentagem de

alunos com apoio socioeducativo; foi tambem estudado 0 fluxo escolar

- 0 tempo que leva 11 mesma gera~o terminar urn cicio de estudos. No fi

nal, e preparado urn relat6rio que contempla os pontos fortes e os pontos

fracos da escola,'oacompanhado de urn conjunto de recomendalYoes desti

nadas a melhorar as condilYoes de funcionamento da escola.

Como esta avalia~o integrada se baseava num conceito de desenvol

vimento organizacional, foi urn importante estimulo para a autonomia

das escolas.
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Em 2002, estipulou-se que as escolas deveriam desenvolver urn pro

cesSO de auto-avaliac;:ao (Lei n.O 3112002). Esta auto-avaliac;:ao e enta~

examinada pela Inspecc;:ao-Geral de Educac;:ao, no ambito de urn proces

so designado como Avaliafi'io Extema das Escolas.

No seguimento desta medida, foi lanc;:ado, em 2006 e nurn quadro ex

perimental, urn novo programa de avaliac;:ao das escolas. 0 Ministerio da

Educac;:ao convidou as escolas que tinham desenvolvido urn processo for

mal de auto-avaliac;:ao, a voluntariarem-se para 0 programa. Aceitaram 0

convite 136 escolas; entre elas, foram seleccionadas 24. Estas vinte e qua

tro escolas foram objecto de urna avaliac;:ao externa que culminou nurn

relat6rio que identificou, numa estrutura de analise SWOT, os pontos

fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameayas para cada escola.

o novo instrumento para a autonomia das escolas, lanc;:ado em 2006

- 0 contrato de autonomia - foi pilotado com estas vinte e quatro escolas.

2.4. Gestio f1exivel do curriculo nacional- a dimensiio curricular da

autonomia das escolas

Em 2001, foram definidas as principais linhas de orientac;:ao para urna

nova forma de organizac;:ao e gestao do·curriculo para 0 ensino obrigat6

rio, bern como para a avaliac;:ao da aprendizagem (Decreto-Lei n.O 6/01,

de 18 de Janeiro). A reorganizac;:ao curricular do ensino basico tern con

tribuido para a constrwrao de urn curriculo nacional baseado no desen

volvimento de urn benchmark comum, que conjuga 0 conhecimento de

referenda com as aptidoes adquiridas no momento de terminar a esco

laridade obrigat6ria.

o curriculo nadonal estabelece urn conjunto de competencias essen

ciais e estruturais de aprendizagem, num processo flexivel de procura de

respostas diferenciadas e apropriadas as necessidades e as caracteristicas

de cada aluno, escola ou regiao, no sentido da aprender a aprender. Cada

escola, dentro dos limites do curriculo nacional, pode organizar e gerir

autonomamente todo 0 processo de ensino/aprendizagem, adaptando-o

aos respectivos alunos atraves da inclusao de componentes locais e regio

nais para, assim, construir 0 seu pr6prio projecto curricular.

Esta gestilo local Jlexfvel do curriculo nacional foi considerada urn

" instrumento importante para 0 exercicio da autonomia das escolas.

I.T~.r.l.W
f"



52 Autonomia da Escola PUblica em Portugal

A gestiio flexivel foi aplicada por via dos projeetos curriculares de escola

edeturma.
o projecto curricular de escola e urn docurnento de organiza<;iio cur

ricular que contem as estrategias para 0 desenvolvimento do curriculo

nacional, atraves da sua adapta<;iio ao contexto da escola. 0 projeeto cur

ricular de escola tomou-se urn instrumento importante da autonomia

das escolas.

oprojecto curricular de turma e urn documento de organiza<;iio curri

cular que contem estrategias para a adapta<;iio do curriculo nacional e do

projeeto curricular de escola ao contexto de cada turma.

A cria<;iio de tres novas areas curriculares nao disciplinares - estudo

acompanhado, area de projeeto e forma<;iio civica - criou novas oportu

nidades para este exercicio de autonomia da escola, atraves de urna gestao

flexivel do curriculo nacional.

3. A autonomia das escolas - 2006-07 - 0 contrato de autonomia

como urn novo desenvolvimento

3.1.0 contrato de autonomia - a dimensiio estrategica da autono

mia das escolas

Nao obstante ter sido previsto, no decreto-lei de 1998, como urn ins

trurnento essencial para a autonomia das escolas, apenas urn contrato

foi assinado ate 2006. Apenas no ano leetivo de 2006-07 se verificou urn

esforc;:o serio por parte do Governo para estabelecer uma nova relac;:ao

entre a gestiio das autoridades de administra<;iio educativa e as escolas (ou

escolas agrupadas), utilizando 0 instrumento do contrato de autonomia.

Ate este momento, os instrurnentos principais para 0 exercicio da au

tonomia das escolas foram de natureza organizacional (trabalho em rOOe,

construc;:ao de regulamentos internos, selecc;:ao do tipo de 6rgao executi

yo, alguns contributos para a composic;:ao da assembleia de escola); de na

tureza programatica (projeeto educativo de escola); de natureza curricular

(construc;:ii0 do projeeto curricular de escola e dos diferentes projeetos

curriculares de turma);'e de natureza avaliativa (auto-avalia<;iio, iniciativa
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para se voluntariarem para a avalia~o extema durante a fase experimen

tal ou piloto).
Ao exercicio da autonomia da escola faltavam duas areas essenciais

para urna afirma~o estrategica das escolas - 0 recrutamento, pela escola,

dos sellS recursos hurnanos e 0 exercicio da autonomia na area financeira,

de equipamento e de instala~oes.

o recrutarnento de professores pela escola e, obviamente, urna area

essencial para a autonomia da escola - aqueles representarn os profissio

nais mais importantes nurna escola, visto que concretizam 0 micleo do

projecto educativo de escola. Ate ao momento, todos os professores sao

colocados centralmente, mediante urn sistema burocratico de concurso

nacional, com pouco ou nenhurn impacto das escolas e sem qualquer

rela~ao com as necessidades espedficas da escola ou do seu projecto. Este

constitui urn enorme obstaculo 11 autonomia das escolas.

3.2. A constnlfiio de um contrato de autonomia

Como foi referido acima, 0 novo instrumento para a autonomia das

escolas, lan~do em 2006 - 0 contrato de a~tonomia - contou, na sua fase

piloto, com vinte e quatro escolas, seleccionadas entre as 120 que se vo

luntariaram para esta iniciativa.

o processo ecomposto por quatro fases.

Fase 1 - Iniciativa da escola

• algumas das escolas que ja tinham desenvolvido urn processo for

mal de auto-avalia~o decidem propor-se voluntariamente para

esta nova iniciativa;

• com base na auto-avalia~ao, e efectuada uma avalia~ao extema

apresentada nurna estrutura de analise SWOT;

• considerando os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades

e as amea~s identificadas por esta avalia~o extema, cada escola

apresenta uma proposta para urn contrato de autonomia.
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Fase 2 - Avalia~o do contrato por urna comissao nacional

urna comissao nomeada pe!a Ministra da Educa~o avalia esta

proposta;

• ha urna reuniao entre a escola e a comissao nomeada para 0 efeito,

com 0 lim de discutirem a proposta - urna audi.yao previa;

• tendo em considera~o 0 feedback e a amilise resultantes desta audi

~o, a escola reformula a sua proposta;

• a comissao reUne-se de novo para analisar a proposta reformulada.

Fase 3 - Negocia.yao entre a escola e a Direc.yao Regional de Educa.yao

quanto as necessidades espedficas de equipamentos e de instala.yoes

Fase 4 - Assinatura do "contrato de desenvolvimento da autonomia"

entre a escola e a Direc.yao Regional de Educa.yao

3.3. A natureza do contrato de desenvolvimento da autonomia

o contrato nao e urn documento, mas sim urn produto de trabalho

que resulta de urn processo que vai da auto-avalia~oaredac.yao, analise,

reformula~o e negocia.yao da proposta para urn contrato de autonomia.

o contrato esta sujeito a dois tipos de avalia.yao - em primeiro lugar,

uma avalia~oda substancia do contrato e da sua viabilidade, a adequa

~o aavalia.yao interna e externa e aconformidade com a defini.yao de urn

servi.yo publico educativo. Este tipo de avalia.yao e efectuado peIa comis

sao nacional para a autonomia das escolas.

A segunda avalia.yao erealizada ao nive! nacional pela autoridade re

gional de educa.yao e incide sobre as necessidades espedficas da escola ao

nive! de equipamentos e instala.yoes.

Os contratos individuais entre cada escola e a autoridade regional de

educa~o nao estiio subordinados a uma matriz normalizada no que res

peita ao seu fundamehto - finalidades, objectivos, metas, competencias

e projecto. Cada contra,to obedece ao que a escola propoe como 0 seu

projecto e plano de desenvolvimento. Sendo urna iniciativa da escola,

o contrato representa a estrategia da escola para utilizar os seus pontos

fortes, para ultrapassar os Seus pontos fracos usando as oportunidades e

evitando as amea.yas. Por conseguinte, os contratos sao todos diferentes.
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No aspecto formal, todos os contratos t~m que especificar os objecti

vas, as metas, os recursos distribuidos e as competrncias especificas atri

buidas 11 escola.
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DEMOCRACIA, GESTAO E
" ONOMIA DA ESCOLA
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Em duas decadas 0 conceito de autonomia das escolas desloca-se, na

sua amplitude semantica, do campo da descentraliza~aoe da participa~ao

democratica para 0 campo da liberdade e eficacia da gestiio escolar. Esta

varia¢o semantica do conceito de autonomia da conta de urn conjun

to de politicas e medidas com direc~oes diferentes. Nesta comunica~ao,

destacamos a evolu~iio das politicas de autonomia da escola portugue

sa, enfatizando as expressoes (descentraliza'riio, participa'riio democrati

ca, qualidade da educa'riio, moderniza¢o e ordenamento da rede esco

lar, melhoria do servi'ro pubico e governa'riio por contrato) em torno das

quais os actores siio mobilizados para a aC'riio e as caracteristicas de urn

contrato de aC'rao publica presentes na iniciativa que levou, em 2007, 0

Ministerio da Educa'riio a estabelecer contratos de autonomia e desenvol

vimento com algumas escolas.

As referencias 11 autonomia da escola portuguesa aparecem a partir

da Lei de Bases do Sistema Educativo, a Lei n.O 46/86, de 14 de Outubro.

Ecerto que, nesta lei, se fala apenas de autonomia quando se refere aos

estabelecimentos de ensino superior, dizendo que estes gozam de autono-
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mia cientifica, pedag6gica, administrativa e financeira. Contudo, esta Lei

estabelece que a administra~o e gestao dos estabelecimentos dos ensinos

basico e secundario seja assegurada por 6rgaos pr6prios, se oriente por

principios de democraticidade e representatividade e de participa~o co

munitaria e subordine os criterios de natureza administrativa aos critenos

de natureza pedag6gica e cientifica (art.o 45.0 ). De igual modo, a Lei de

Bases enuncia como principio organizativo para 0 sistema educativo a des

centraliza"ao, desconcentra~o e diversifica~o de estruturas e ac"Oes edu

cativas de forma a "proporcionar uma correcta adapta~o as realidades,

urn elevado sentido de participa"ao das popula,,6es, urna adequada inser

~o no meio comuniuirio e niveis de decisao eficientes" (art.o 3.°, al. g)).

Neste sentido, no ambito da Comissao de Reforma do Sistema Edu

cativo e estudada a distribui"ao de competencias entre a administra"ao

central, regional, local e institucional em materia de educa~o escolar se

gundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (Fernandes, 1987 e 1988).

Por outro lado, os Documentos Preparat6rios da Comissao de Reforma do

Sistema Educativo assurnem 0 conceito de autonomia como modalidade

de organiza"ao das escolas basicas e secundarias com vista aexecu~o do

seu projecto educativo (Lima, 1988). A necessidade de criar uma escola

publica que fosse mais que uma mera unidade administrativa da Admi

nistra"ao Educativa alimenta a sua conceptualiza~o como "comunidade

educativa" (Formosinho, 1989).

o fundamento invocado para a autonomia da escola e, pois, a causa

polftica da participa"ao democratica e da abertura da escola acomunida

de local, distinguindo-se, nos diversos niveis de administra"ao, a direc"ao

e a gestao - isto e, a formula"ao ou adop"ao de polfticas e estrategias e

a sua implementa~o - e debatendo-se em que perspectiva deviam ser

considerados os 6rgaos de gestao envolvidos nas novas competencias a

atribuir aescola, se "deviam ser vistos como agentes de governa"ao, aber

tos arepresenta~o dds encarregados de educa"ao e da comunidade, ou

como agentes de gestao, acolhendo apenas participantes ligados a vida

interna da escola': De igual modo, questionou-se a predominancia dos

professores no processo de decisao, bern como os poderes que Ihes eram

concedidos na versao burocorporativa da "gestao democnitica", que esta

belece urn equilibrio entre 0 modelo centralista burocratico (estabelecido
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'110 seculo XIX e consolidado durante a I Republica e 0 Estado Novo) e 0

madeIo da "gestio democratica" (constituido a partir da Revolu<;ao 25 de

Abril): no modelo burocratico, 0 interesse publico e representado pela

administra<;ao central e exercido pelas normas, directivas e instru~oes que

regu1arnentam a vida pedag6gica, administrativa e financeira da escola;

na versao (neo)corporativa da "gestio democcitica" 0 interesse publico

e representado pelos professores, enquanto trabalhadores de urna unida

de de servi~os ou enquanto corpora<;ao prestadora de servi~os essenciais

(Formosinho,2004).

2. Qualidade da educa¢o e exercicios de autonomia escolar

Eo Decreto-Lei n.O 43/89, de 3 de Fevereiro, que estabelece 0 regime

juridico de autonomia das escolas oficiais do 2.° e 3.° ciclos do ensino ba

sico e do ensino secundario. Este diploma define a autonomia da escola

como "a capacidade de elabora~ao e realiza<;ao de urn projecto educativo

em beneficio dos alunos e com a participa<;ao de todos os intervenientes

no processo educativo" (art.o 2.°, n.O 2) e explicita que "a autonomia da

escola exerce-se atraves de competencias pr6prias em varios dominios,

como a gestao de curriculos e programas e actividades de complemento

curricular, na orienta<;ao e acompanhamento de alunos, na gestao de es

pa~os e tempos de actividades educativas, na gestao e forma~ao do pes

soal docente e nao docente, na gestao de apoios educativos, de instala

~oes e equipamentos e, bern assim, na gestao administrativa e financeira"

(Preambulo).

Inicialmente, este diploma foi considerado mais como uma declara

~ao ret6rica de principios que urn documento de trabalho. Contudo, a

explicita~o dos dominios em que a autonomia da escola se deveria con

cretizar e a afirma~o do caracter "orientador" do diploma, da necessida

de de transferir progressivamente para as escolas competencias e poderes

e da "emergencia de urna saudavel diversidade no quadro do respeito pe

los normativos de caracter geral" propiciou urna lenta consciencia1iza<;ao

da necessidade de autonomia e fez emergir alguns tfmidos exercicios de

autonomia escolar (Formosinho, 2007:73)
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E neste contexto de urna mais ampla desconcentra;;:ao de fun~oes e

de poderes que, dois anos mais tarde, eexperimentado em trinta escolas

o Decreto-Lei n.O 172/91, de 10 de Maio. Este diploma preve a aplica;;:ao

a todos os niveis de educa;;:ao de urn modelo de gesmo das escolas com

urna estrutura participativa destinada a integra~ao dos pais e da comu

nidade, criando urn Conselho de Escola que seleccionava e nomeava 0

director da escola. Ainda nos anos 1990, a autonomia e diferencia~ao das

escolas foi promovida atraves de programas de incentivo aqualidade da

educas:ao que podiam ser adoptados pelas escolas. Urn destes programas

- 0 Programa Educas:ao para Todos - PEPT 2000 inclui urn Observat6rio

da Qualidade da Escola, criado em 1992, para ajudar as escolas a avaliar a

qualidade do seu desempenho em dezoito indicadores relativos a quatro

dimensoes conceptuais descritivas da escola: contexto familiar dos alunos,

recursos educativos, contexto escolar estimulante e resultados escolares.

Este programa de auto-avalia~aoda escola retoma, pois, 0 conceito

polissemico de "qualidade" presente na politica de "democratiza~ao da

educas:ao", vinda ja da reforma de Veiga Simao, que visa a universaliza

fao do direito aeducafao e que, num primeiro momento, nao dissocia a

qualidade da educas:ao da quantidade de alunos que frequentam a escola,

mas, num segundo momento, afirma uma igualdade de oportunidades

que nao conduza a uma desigualdade de resultados mais de acordo com a

desigualdade de condis:ao, econ6mica, social e cultural.

3. Modemiza;;:ao, racionaliza;;:ao e reordenamento da rede escolar

as programas de incentivo aqualidade da educa;;:ao emergem num

tempo em que a "qualidade" tanto se refere a"democratizas:ao" como it

"moderniza;;:ao", em que aliga;;:ao escolaldemocracia sejunta a liga;;:ao es

cola/vida activa e aos conceitos politicos de participa;;:ao, descentralizas:ao,

projecto e comunidade educativa se juntam conceitos mais em yoga nas

organizas:oes econ6micas e na economia de mercado, como racionaliza;;:ao,

eficacia, eficiencia, optimizas:ao, rela;;:ao favomvel custo-beneficio, quali

dade e controlo da qualidade (Lima, 1994). Tanto assim que, na avalia;;:ao

ao regime de administra;;:ao escolar previsto no Decreto-Lei n.O 172/91,
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10 de Maio, 0 Conselho de Acompanhamento e Avalia~o (eM, 1996)

necessidade de esconjurar 0 perigo de uma ret6rica que se apropria

dos conceitos politicos para legitima~o de pniticas muitas vezes arreda

das dos contetidos substantivos que aqueles conceitos pressupoem.

Esta agenda da "moderniza~o"da educa~o continua, pois, a mobi

lizar 0 lema da autonomia da escola como contraponto ao modelo cen

tralizado burocnltico e como exigencia de transferencia de poderes para a

escola e de flexibi1iza~o de procedimentos. Ao mesmo tempo, afurnam

-Sf as potencialidades da territoria1iza~ao das. politicas educativas seja

como componente importante de uma agenda de tipo descentralizador e

auton6mico seja como simples forma de aumentar a eficiencia da escola

atraves da valoriza~ao da ac~o dos actores locais (Barroso, 1996:10-11).

Ea agenda de territorializa~ao das politicas e participa~ao da comu

nidade na governa~ao da escola, por urn lado, e de modemiza~ao e efi

ciencia da gestao escolar, por outro, que esta na base de uma politica de

refor~o da autonomia das escolas. Assim, nove anos depois da "consagra

~o" normativa da autonomia das escolas, 0 Decreto-Lei n.O 115-N98,

de 4 de Maio, estabelece 0 "regime de autonomia, administra~ao e gestao

dos estabelecimento da educa~ao pre-escolar e dos ensinos basico e se

cundario", definindo a autonomia como "0 poder reconhecido aescola

pela administra~ao educativa de tomar decisoes nos dominios estrategi

co, pedag6gico, administrativo, financeiro e organizacional, no quadro do

seu projecto educativo e em fun~aodas competencias e dos meios que !he

estao consignados" (art.o 3.°, n.O 1).

Sob 0 ponto de vista da governa~aoda escola, este novo regime pro

cura conciliar as diferentes posi~6es sobre participa~ao e autonomia das

escolas: par urn lado, inclui no modelo de administra~ao das escolas pti

blicas a representa~ao de pais, da autarquia e dos interesses sociais, eco

n6micos, culturais e artisticos da comunidade (arLO 8.°, n.O 2), mas nao

atribui aAssembleia de Escola 0 poder de seleccionar e nomear 0 gestor

(como 0 fazia 0 Decreto-Lei n.O 172/91, de 10 de Maio); e, por outro,

alarga a base eleitoral do director ou conse!ho executivo que, para alem

de todos os professores, passa a incluir ainda todo 0 pessoal nao docente e

representantes dos alunos do ensino secundario e representantes dos pais

e encarregados de educa~ao (art.0 19.0, n.° 1).



ecce c iiSpectOs mais envolventes deste diploma e, sem dtivida, a in-

, cC'!Politicamente expressa de eriar e incentivar a constru,.ao de "es

~61~" ao mvel da educa~ao basica inicial- isto e, de "unidades organiza

cionais com uma dimensao hurnana TaZOavel e dotada de 6rgaos pr6prios

de administra,.ao e gestao, capazes de decisao e assun,.ao da autonomia"

(Formosinho & Machado, 1998) - atraves da cria,.ao dos agrupamentos

de escolas, integrando estabelecimentos de educa,.ao e ensino de urn ou

mais niveis contiguos. Com esta modalidade organizacional pretendia

-se impulsionar tambem a (re)formula,.ao das cartas escolares concelhias

que conduzissem ao reordenamento da rede escolar com vista a favorecer

urn percurso sequencial e articulado, superar situa~oesde isolamento, re

for~r a capacidade pedag6gica dos estabelecimentos escolares e 0 apro

veitamento racional dos recursos e valorizar e enquadrar experi~nciasjil

em curso, incentivadas pelo Despacho Normativo n.O 27/97, de 2 de Ju

nho. Apesar do Decreto-Lei n.O IIS-N98, de 4 de Maio, e 0 Decreto-Re

gulamentar n.O 1212000, de 29 de Agosto, permitirern diversas modalida

des de agrupamento, prevaleceu a modalidade de agrupamento vertical,

que, na sequ~nciado Despacho n.O 1331312003, de 13 de Junho, acabou

por vir a ser a tinica viabilizada pela Administra,.ao Educativa como "uni

dade de gestao': sob pretexto de ser a tinica forma de the possibilitar a

assinatura de "contratos de autonomia':

A constitui~ao de agrupamentos como estrutura organizacional "aci

ma" das escolas, sem a transfer~ncia de novas competencias por parte da

Administra<;:ao, redunda na transferencia para a nova "unidade de gestao"

de cornpet~nciasantes detidas pelas (agora) "subunidades", fazendo do

processo de outorga de autonomia as escolas urn processo de "aliena<;:ao"

por parte destas de alguma autonomia de que dispunharn. Esta "aliena<;:ao

faz-se "em favor de uma superestrutura que, situada na directa dependen

cia da administra~aocentral desconcentrada, aproxima 0 controlo desta

sobre aquelas, nomeadamente atraves de 6rgaos colegiais e da sua ten

dencia em reproduzir, agora a myel territorial, as tend~ncias uniformiza

doras de urn sistema centralizado" (Forrnosinho & Machado, 2004:24).
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4. Melhoria do servi~ publico de educat;io e governat;io por

contrato

o Decreto-Lei n.O 115-AJ98, de 4 de Maio, assenta na concept;io de

que a autonomia da escola e urn processo de construt;io social (Barroso,

1996:17) e de que 0 seu desenvolvimento deve partir da iniciativa da es

cola, fazer-se por fases com niveis acrescidos de competencia e responsa

bilidades correspondentes ao grau de capacita~oda escola e ser "objecto

de negocia~ao previa entre a escbla, 0 Ministerio da Educat;io e a adroi

nistrat;io municipal, podendo conduzir a celebrat;io de um contrato de

autonomia" (art.o 47.0 ). Deste contrato devem constar as competencias a

transferir e os meios que serao especificamente afectados Ii realiza~ao dos

seus fins (art.o48.0 , n.O 2), sendo certo que, numa primeira fase, 0 requisi

to essencial e a escola dispor de 6rgaos em funcionamento de acordo com

o definido naquele diploma e, numa segunda fase, tenha obtido urna ava

lia~o favonivel realizada pela administra~ao educativa (art.o 48.°, n.O 4).

Estabelece ainda 0 mesmo diploma que deve ser a escola a candidatar-se

ao desenvolvimento da sua autonomia, apresentando na respectiva direc

~iio regional de educa~o uma proposta de contrato (art.o 50.0
).

Este diploma destaca assim a modalidade de governa~opor contrato

utilizada ja em diversos programas nacionais (Formosinho, Fernandes &

Machado, 2007) e utilizada na administra~opublica na Europa, mesmo

em paises de tradi~ao mais centralista e burocratica (Gaudin, 1999). Tra

ta-se de uma modalidade de governa~ao que coloca como pre-requisito

o principio da liberdade das partes contratantes, nomeadamente a liber

dade da escola para manifestar vontade de celebrar ou nao' contrato e tra

~ os objectivos de desenvolvimento organizacional, calcular os custos,

negociar os compromissos com a Administra~o e 0 acompanhamento

e monitoriza~o da execu~o do contrato-programa (Barroso, 1996:33 e

Formosinho & Machado, 2000b:l13). Ao mesmo tempo, nao faz do re

for~o da autonomia da escola "urn fun em si mesmo, mas um meio de as

escolas prestarem em me1hores condi~6es 0 servi~o publico de educa~o"

(Barroso, 1996:32).

Contudo, e apenas em 2004 que a Escola da Ponte celebra 0 seu con

trato de autonomia para os anos lectivos de 2004/2005 a 2006-2007, nele

63
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se declarando que esta "provada a capacidade da escola para agir, res

ponsavelmente, em autonomia no quadro do seu projecto educativo, em

claro beneficio dos alunos e das suas familias", e que cabe aadministra~ao

educativa reconhecer a especificidade da escola e recompensar 0 seu me

rito, facultando-!he "urn conjunto de instrurnentos e garantias que !he

permitam tirar pleno proveito das potencialidades de urn projecto e de

urn modelo organizacional que ja se encontram suficientemente enraiza

dos, testados e consolidados" (Contrato n.O 511/2005).

Entretanto, este contrato e celebrado apenas entre a "unidade de ges

tao" e a tutela, tal como vim a acontecer com os vinte e dois contratos

celebrados em Setembro de 2007, embora possam pressupor credenciais

"avalizadoras" por parte de parceiros locais, como a autarquia e a asso

cia~ao de pais. Estes Ultirnos estao na sequencia de urn processo de auto

avalia~o e candidatura II fase piloto do Programa de Avalia~ao Extema.

Por si s6, a avalia~ao extema nao coloca as escolas na obriga~ao ex

plicita de produzirem esse projecto de me!horia que estruture e organize

os objectivos a prosseguir (Azevedo, 2007:37). Contudo, escreve 0 coor

denador da fase piloto, dela havia que "tirar consequencias (... ) quanto II

autonomia, quanta II evolu~o da escola, quanto ao estirnulo, premio ou,

em contraposi~o,II pressao e penaliza~o dos responsaveis, a todos os

niveis" (Oliveira, 2007:33).

5. Avalia~o das escolas e nova gestao publica

A proclama~ao desta necessidade de tirar consequencias da avalia~ao

das escolas pretende demarcar 0 Programa de Avalia~o Extema dos an

teriores programas de avalia~ao das escolas - 0 Projecto Qualidade XXI, de

iniciativa do Instituto de Inova~aoEducacional no ana lectivo 2001/2002;

o Programa de Avaliafiio Integrada das Escolas, de iniciativa da Inspec~ao

-Geral de Educa~ao com inicio em 1999/2000 e terminado em 2001/2002;

e 0 Programa Aferifiio da Efectividade da Auto-avaliafiio das Escolas, da

responsabilidade da IGE, desde 2005, em curnprirnento do Decreto-Lei

n.O 31/2002, de 20 de De'zembro - que, amedida que se sucederam, con

tribuiram para alicer~ara'ideia da sua vulnerabilidade e da inconsequen-
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dos seus resultados, a acrescentar ii fragilidade do pr6prio processo de

avalia¢o em "trabalhar os resultados, devolver a informa¢o aos direc

tamente envolvidos, implicar actores pertinentes, utilizar a informalj:ao

para aClj:ao" (Azevedo, 2007:66).

Estas medidas de avalia¢o das escolas inserem-se nurna linha de ac

¢o que procura preservar 0 servilj:o publico de educalj:ao, imprirnindo

-lhe, no entanto, maior efici~ncia, efiCikia, flexibilidade e capacidade de

resposta aos problemas emergentes. Este processo de "moderniza¢o",

que pretende aplicar os principios do sector privado ii gestao dos servilj:os

publicos, vern sendo conhecido como "nova gestao publica" (new public

management). Neste sentido, em Portugal e implementado 0 Prograrna

de Reestrutura¢o da Adrninistralj:ao Central do Estado (PRACE) com

vista ii racionalizalj:ao dos servilj:os centrais, seguindo-se-lhe a reestrutu

ralj:ao organica do Ministerio da Educalj:ao (Decreto-Lei n." 213/2006, de

27 de Outubro) e 0 consequente descongestionarnento dos servilj:os cen

trais atraves de processos de desconcentralj:ao e consequente delega¢o de

compet~nciaspara os niveis mais baixos, nomeadarnente para 0 6rgao de

gestao de topo da escola.

Enesta tend~ncia que se inserem tarnbem ~s politicas de alargamento

das compet~ncias dos municipios na educalj:ao escolar, nomeadarnente

na conservalj:ao do patrim6nio construido das escolas do ensino boisico e

na promolj:ao das actividades de enriquecimento curricular do 1." cido,

e de altera¢o do regime de autonomia, administralj:ao e gestao das esco

las (Decreto-Lei n." 75/2008, de 22 de Abril). Este novo regime reforlj:a a

participalj:ao dos pais, da autarquia e da comunidade local na direclj:ao

estrategica da escola e atribui ao Conselho Geral a seleclj:ao e a escolha do

director. Determina ainda 0 caracter unipessoal do 6rgao de gestao e con

fere ao director maior liberdade de decisao e maior poder de intervenlj:ao

no funcionamento da escola, nomeadarnente atraves da designalj:ao dos

responsaveis pelos 6rgaos de gestao pedag6gica intermedia, ao mesmo

tempo que reconhece a capacidade de auto-organiza¢o da escola.

Este diploma altera a defini¢o de autonomia, dada no Decreto-Lei

n." 115-N98, de 4 de Maio, substituindo "poder" por "faculdade": "A au

tonomia ea faculdade reconhecida ao agrupamento de escolas ou ii escola

nao agrupada pela lei e pela administra¢o educativa de tomar decisoes
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nos dominios da organiza¢o pedag6gica, da organizao;ao curricular, da

gestao dos recursos hurnanos, da ac¢o social escolar e da gestao estra

tegica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das fun~oes,

compet~ncias e recursos que the estao atribuidos" (art.0 8.°, n.O 1).

A autonomia da escola, apesar de constituir urn patarnar superior no

exerdcio da gestao, nao e urn estado definitivo e global ern que a escola

se instale de urna vez por todas. A autonornia continua a ser urn instru

mento atraves do qual a escola contribui para a participao;ao democratica

da "comunidade educativa" na gestao da escola de interesse publico (For

mosinho, 2005) e, sob 0 ponto de vista gerencialista, contribui sobretudo

para a melhoria da qualidade do ensino, traduzida na melhoria dos resul

tados academicos dos alunos.

Eesta acentuao;ao da melhoria dos resultados escolares que suscita a

aten~ao do legislador para a autonomia da escola, dando agora, maior

~nfase ao dominio da organiza~aopedag6gica, ern nome da ideia de que

e preciso dar maior liberdade aos professores para decidir, responsabili

zando-os agora pelas aprendizagens dos alunos. Este reconhecimento da

liberdade de decisao dos professores tern como contraponto a centra~ao

da organizao;ao intema da escola na pessoa do director e 0 refor~o da ca

deia hierarquica.

6. A govema¢o por contrato

A politica educativa contemporilnea tern incorporado diversas moda

lidades contratuais, como consequ~ncia do refor~o das tendencias cres

centes de participa~ao e autonomia que caracterizarn os sistemas edu

cativos de diferentes paises. A multiplica~ao dos processos contratuais

emerge num contexto de valoriza~ao de participao;ao dos actores locais e

acompanha 0 moviinento de descentralizao;ao.

Embora revista mais a forma de compromisso moral e politico que

juridico (Gaudin, 1999:53), 0 "contrato de ac~ao publica" implica a pre

sen~a conjunta de tr~s caracteristicas:
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1") Negoda¢o explfdta sobre os objeetivos - 0 contrato eurn acordo

negociado sobre os pr6prios objectivos da acty3.o;

2") Calendtirio operadonal - As partes contratantes estabelecem urn

compromisso acerca do periodo de realizaty3.o da ac~ao, que se ins

creve, algures, entre a anualidade or~entale 0 horizonte distante

da planificaty3.o;

3") Co-finandamento das operafoes - 0 contrato inclui os contributos

conjuntos das partes (em termos de financiamento ou de compe

tencias hurnanas e tecnicas) relativos a realiza~ao dos objectivos

(Gaudin, 1999:28 e 37).

o contrato e, pois, uma forma de concretizar 0 exercicio da autono

mia, em alternativa apura descentraliza~aosem contrapartidas, e apela a

uma l6gica de ac~ao que conjugue 0 movirnento top-down de disposity3.o

do territ6rio, concebido no quadro do Estado-na~ao,com reivindica~6es

ou iniciativas de tipo bottom-up que se instituem actualmente em nome

do local. Assirn, a ideia de interesse geral afasta-se de uma concepty3.o que

a confundia com mera oposi~ao aos interesses privados e aos interesses

locais para urna concep~aoque valoriza a diversidade e integra as diferen

~as e especificidades organizacionais.

Embora a regulaty3.o contratual apare~a como uma caracteristica de

urna sociedade crescentemente liberal e de retracty3.o do Estado, limitado

amera fun~aode regula~aode rela~6es privadas entre os cidadaos, a con

tratualiza~aonao tern necessariamente essas consequencias. Alias, os sis

temas de educa~aopublica sao compativeis com modalidades contratuais

estabelecidas entre as varias entidades responsaveis pela educa~ao publica

(como universidades, escolas, municipios), assirn como "0 uso de moda

lidades contratuais na educa~ao nao parece que ponha em causa, por si

s6, a escola publica, enquanto modelo dominante dos sistemas educati

vos contemporiineos, procurando substitui-la por urn modelo de escola

privatistico, de natureza empresarial" (Fernandes, 2000:87-88). Contudo,

implica urna nova concepty3.o de escola publica e pretende romper com

uma tradi~aocentralizada e burocratica de gestiio das escolas.

o desenvolvirnento da contratualizaty3.o no sistema publico de educa

ty3.0, por urn lado, implica a realiza~ao de metas concretas acordadas entre
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as partes contratantes e, por outro, assegura a autonomia adequada de

gestao dos meios para realizar as metas acordadas. Dai que 0 contrato es

rimula a ac~o dos participantes no sentido de alcan<;ar objectivos e apela

a uma gestao que se afasta da verifica~o da conformidade de proces

sos para se aproximar de uma verifica~oda distilncia entre os objectivos

prosseguidos e os resultados alcans;ados.
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'v. pOLITICAS DE AUTONOMIA E
AVALIAGAO. PORTUGAL NO CONCERTO
DA UNIAO EUROPEIA

JOAO FORMOSINHO

JOAQUIM MACHADO

.Introdu~o

o regime de autonomia e gestao das escolas (Decreto-Lei n.O 75/2008,

de 22 de Abril) define a autonornia como a faculdade de tomar decisoes

em diversos dominios ou areas: organizas:ao pedag6gica, organiza'Yiio

curricular, gestao dos recursos humanos, a~o social escolar e gestao

estrategica, patrimonial, administrativa e financeira. Esta "faculdade re

conhecida (... ) pela lei e pela administras:ao educativa" e exercida pe!a

escola "no quadro das funs:oes, competencias e recursos que !he estao

atribuidos" (art.o 8.0 , n.O 1), que, por sua vez, e reflexo do processo de

reconceptualizas:ao do pape! do Estado e da legitimidade da sua interven

s:ao na govemas:ao das escolas.

Em Portugal, 0 conceito de autonomia da escola surge em 1987 em

torno do debate sobre a reforma do sistema educativo e ancora-se na

perspectiva da participa'Yiio democnitica dos varios interessados na edu

cas:ao, pressupondo a transferencia de poderes entre os diversos niveis da

administras:ao. Entretanto, este conceito adquire novos matizes porque

incluido em agendas politicas pautadas por objectivos de moderniza'Yiio e

racionalizas:ao da adrninistras:ao das escolas e do sistema educativo e me

didas de alteras:ao dos processos de decisao e gestao com vista ame!horia

do servis:o publico de educas:ao. As perspectivas politicas da descentrali

zas:ao e da participa'Yiio da comunidade convivem, assim, com as perspec

tivas gestionarias de "quase mercado", de gestao por objectivos e de liber

dade de gestao para assegurar a obtens:ao de resultados (Barroso, 2005).
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As politicas e medidas de autonomia das escolas e dosprofessores sao

actualrnente ponto importante da agenda da Uniao Europeia e, em Por

tugal, sofreram urn impulso em 2007 com a celebra~o de vinte e dois

contratos de autonomia. As politicas e medidas de autonomia da escola

requerem maior responsabilizac;ao dos actores locais e mecanismos de

presta~o de contas, postos em evidencia pela evolu~o dos programas

de avaliac;ao das escolas. Actualmente, a avalia~o extema e condi~o

previa da celebrac;ao de contrato de autonomia, a auto-avaliac;ao e uma

pnitica recorrente das escolas com contrato e a avaliac;ao extema do de

senvolvimento do contrato-programa de melhoria e base para a redu

c;ao, manuten~o ou ampliac;ao da autonomia contratualizada (Azevedo,

2007b: 156).

Na verdade, a avaliac;ao incorpora elementos que fazem dela estrate

gia de eficacia na mudanc;a da escola, ao mesmo tempo que se valoriza 0

envolvimento e a responsabilizac;ao dos actores escolares no processo de

decisao e monitorizac;ao da mudanc;a e a necessidade de uma pedagogia

da autonomia (Barroso, 1996).

1. Autonomia da escola e presta~o de contas

A autonomia da escola constitui urn desafio para os agentes educa

tivos, porquanto implica maior responsabilizaC;ao e prestac;ao de contas

it administra~o e it comunidade. Do Iado da administrac;ao, a presta

~o de contas e 0 contraponto necessario it substituic;ao da gestao direc

ta e centralizada pela regulac;ao e toma-se condic;ao necessaria seja para

o comprometimento da escola seja para a conduc;ao politica e a acc;ao

administrativa (Barroso, 2003). Do Iado da comunidade, a prestac;ao de

contas fomece a informac;ao necessaria aos actores sociais: 0 consurnidor

pretende fazer uma escolha informada da escola, 0 cliente exige garantias

de qualidade do servic;o publico de educac;ao e 0 cidadao visa fomentar

a responsabilidade colectiva face it educac;ao, nos campos politico, social,

cultural, empresarial (Azevedo, 2007a:18-19).

o regime de autonomia, administra~oe gestao das escolas (Decreto

-Lei n.O 75/2008,de 22 de Abril) deterrnina que a presta~o de contas se
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fap sobretudo atraves de tres documentos - 0 relat6rlo anual de activi

dades, a conta de gerencia e 0 relat6rio de auto-avalia~o (art.o 9.°, n.O 2)

_ e faz dos procedimentos de auto-avalia(j:ao e avalia(j:ao extema 0 ponto

de partida para a celebra(j:ao de contrato de autonomia (art.o 9.°, n.O 3 e

arLO 57.°, n.O 3, al. b), porquanto, atraves da avalia(j:ao, a escola procede

asua diagnose e, com base nesta, gizara estrategias de desenvolvimento

organizacional.

A auto-avalia~o e urn instrumento de gestao estrategica das escolas,

que permite analisar e comparar 0 desempenho da escola com referentes

academicos e nacionais de modo a orientar ou guiar a formula~o do

sentido da sua evolu~o (Climaco, 1992:89). A auto-avalia~o favorece

a implica~o dos actores locais no seu desenvolvimento, mas pode ficar

tributaria deles e do seu contexto, mesmo quando auxiliada por instru

mentos adequados. A auto-avalia(j:ao requer uma visao descomprometida

de alguem que esteja "de fora': que nao pertenp aequipa de concep~o

e implementa(j:ao do objecto em avalia(j:ao: projecto, programa ou insti

tui~o (Freitas, 1997:14). Para a escola, prestar contas e dar conta da sua

actividade, da distancia entre os objectivos trapdos e os resultados obti

dos, diagnosticar os seus pontos fortes e as suas debilidades e introduzir

as regula(j:oes que se impoem. Para a escola, prestar contas e "dar-se conta

e dar-se a conhecer" (Roullier, 2008:84) atraves da divulga(j:ao dos resul-

-- tados da sua avalia(j:ao junto dos pais, das autoridades locais e de outros

membros da comunidade.

Por outro lado, a avalia~o extema visa, por urn lado, a recolha de

indicadores que permitam urn melhor conhecimento das escolas, do seu

grau de desenvolvimento organizacional e das aprendizagens dos alunos

e, por outro, a credibiliza(j:ao do sistema escolar e a govemabilidade das

escolas. Em Portugal, a primeira medida mais mediatica e, sem duvida,

a da realiza(j:ao de exames nacionais e, posteriormente, a da avalia(j:ao afe

rida com aplica~o a todos os alunos em ano terminal de cicio do ensi

no basico. A segunda medida tern a ver com urna serle de programas de

avalia~o que foram desenvolvidos nas escolas, dos quais destacamos os

cinco decididos a nivel central para as escolas estatais: 1) 0 Observat6rio

cia Qualidade da Escola, criado em 1992 no ambito do PEPT - Programa

de Educa(j:ao para Todos (Climaco, 1995); 2) 0 Projecto Qualidade XXI,
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de iniciativado Instituto deInova~oEducacional no anolectivo2001/2002

(Palma, 1999); 3) 0 Programa deAvaliafijo Integrada das Escolas, de inicia

tiva da Inspe~o-Geralde Educa~o com inkio em 1999/2000 e termina

do em 2001/2002 (Climaco, 2001); 4) 0 ProgramaAferifiio da Efectividade

da Auto-avali/lfao das Escolas, da responsabilidade da IGE, desde 2005, em

cumprimento da Lei n.O 31/2002, de 20 de Dezembro (Ramos,2007); e 5)

o Programa de Avaliafao &tema das Escolas, cuja fase piloto foi desenvol

vida, em 2005/2006, peIo Grupo de Trabalho para a AvaIia~o das &colas

(GTAE) criado pelo Despacho Conjunto n.O 370/2006, de 3 de Maio, e

coordenado por Pedro Guedes de Oliveira, passando desde 2007 para a

responsabilidade da Inspec~o-Geralde Educa~o.

Estes programas assentam na necessidade de associar a auto-avaliayao

e a avaliayao extema, justificada com a inconsequ~ncia de uma avaliayao

que, mesmo que feita por especialistas externos, pode desimplicar actores

pertinentes, deixa-Ios alheados da informayao produzida e fazer desta um

adereyo desnecessario para a acyao. Eesta necessidade de retirar da auto

-avaIia~o e da avaIia~o extema ensinamentos para a melhoria da escola

que est<! na base do convite que as vinte e quatro escolas avaliadas em

2005/2006 receberam da Ministra da Educayao para eIaborarem, a partir

da informayao produzida, um plano de desenvolvimento e melhoria, na

base do qual viria a ser negociado um contrato de autonomia. Enquan

to instrumento de aCyao publica, a governayao por contrato distancia-se

da regulayao peIo quase mercado e da regulayao hierarquica (Fernandes,

2000:87-88) e faz do contrato"um instrumento eficaz para gerir a auto

nomia profissional dos professores num quadro de crise da regulayao bu

rocratica e da emerg~ncia de novas formas de govemayao (governanfa),

substituindo 0 controlo hierarquico peIo autocontrolo, a obrigayao dos

meios pela obrigayao dos resultados, a regulamentayao peIa avaIia~o"

(Barroso, 2007:174).

Na definiyao e implementa~o destas politicas de autonomia e ava

lia~o das escolas, Rortugal apoia-se na experi~nciade outros paises e, ao

mesmo tempo que faz um percurso singular, contribui para a centralida

de da autonomia ria agenda politica da Uniao Europeia, como mostra 0

facto de as confer~ncias promovidas em 2007, em Lisboa, e em 2008, em

Poitiers, versarem a autonomia das escolas e dos professores.
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2. A autonomia da escola e qualidade do ensino

Tal como em Portugal, tambem noutros paises da Europa houve urna

luryao na concepryao da autonomia com reflexos nas politicas e medi

adoptadas, como da conta 0 estudo comparativo realizado pela Eu

'ce em 2007. Este estudo inquire relativamente a cada pais da Uniao

opeia se existe autonomia e, em caso positivo, se ela e total (a expres

;;sao mais adequada talvez fosse ampla), se e limitada ou se e simplesmente

"oelegada e indaga quem sao os decisores no interior da escola - os di-

rectores, os professores e os 6rgaos de gestao - no que se refere as areas
de gestao financeirae de recursos humanos. 0 estudo incide, primeiro,

na utilizayao dos fundos publicos - despesas de capital, despesas de fun

cionamento e aquisiryao de equipamento informatico - e na angariaryao

e utilizayao de fundos privados - donativos e patrocinios, receitas de ar

rendamento e recurso a emprestimos - e, depois, na gestao de recursos

humanos - selecryao, recrutamento e despedimento de pessoal (director,

professores e pessoal nao docente), responsabilidade e aplicayao de me

didas disciplinares, contratayao para substituiryao de professores ausentes,

suplementos remunerat6rios e pagamento de horas extraordinarias.

Este estudo constata que as politicas seguidas diferem "em funyao do

momento, do pais e ate da zona geografica em que foram introduzidas" e

que os diferentes horizontes temporais explicam a diferenya dos objecti

vos que presidiram as politicas e medidas tomadas: consecuyao da demo

cracia escolar ou local, descentralizayao e melhoria do funcionamento da

maquina do Estado, aurnento da qualidade da educayao. Em todo 0 caso,

condui, "a autonomia das escolas tomou-se hoje, na maioria dos paises,

urn instrurnento de realizayao de objectivos estritamente educativos: dar

mais liberdade ao pessoal docente com vista a melhoria da qualidade do

ensino" (2007:39). E, neste dominio, nos paises do sul da Europa (Grecia,

Espanha, Franya e Portugal) a transferencia de responsabilidades para as

escolas "foi limitada", mesmo naqueles paises que estiveram na vanguarda

do tema em termos de politica educativa (2007:39).

A autonomia da escola, apesar de constituir urn patamar superior no

exercicio da gesta:o, nao e urn estado definitivo e global em que a escola

se instale de uma vez por todas. Em Portugal, a autonornia continua a ser
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urn instrumento atraves do qual a escola contribui para a participae,:ao

democnltica da "comunidade educativa" na gestiio da escola de interesse

publico (Formosinho, 2005) e, sob 0 ponto de vista gerencialista, con

tribui sobretudo para a melhoria da qualidade do ensino, traduzida na

melhoria dos resultados academicos dos alunos.

E esta acentuae,:ao da melhoria dos resultados escolares que suscita

a atene,:ao do legislador portugues para a autonomia da escola, dando 0

Decreto-Lei n.O 7512008, de 22 de Abril, maior enfase ao dominio da or

ganizae,:ao pedag6gica, em nome da ideia de que e preciso dar maior Ii
berdade aos professores para decidir, responsabilizando-os pelas apren

dizagens dos alunos. Jogam-se aqui duas realidades - 0 efeito-escola e 0

efeito-professor na qualidade das aprendizagens realizadas pelos alunos,

a responsabilidade colectiva e a responsabilidade dos individuos - que se

implicam e complementam, mas nao se sobrepoem nem podem ser re

duzidas uma it outra. Ja a motivae,:ao do professor para trabalhar com pu

blicos espedficos e condicionante da eficacia do ensino e justifica a maior

autonomia concedida aos territorios educativos de intervene,:ao priori

taria no "preenchimento das vagas de quadro ( ...) por concurso local"

(Decreto-Lei n.O 51/2009, art.O 64.oA, n.O 2).

No regime de gestao da escola portuguesa, 0 reconhecimento da Ii
berdade de decisao colectiva e/ou individual dos professores reflecte-se

na auto-organizae,:ao da escola no que respeita it gestao pedag6gica inter

media, cujos contrapontos organizacionais sao a organizae,:ao interna da

escola centrada na pessoa do director e 0 consequente refore,:o da cadeia

hierarquica. Contudo, a actuae,:ao aut6noma da escola no dominio da or

ganizae,:ao pedag6gica emais ampla e, se recorrermos it primeira explici

tae,:ao normativa da autonomia das escolas em Portugal, podemos dizer

que ela se consubstancia naquilo que 0 Decreto-Lei n.O 43/89, de 3 de

Fevereiro, denomina de autonomia pedag6gica, exercendo-se atraves de

competencias pr6prias relativamente it "gestiio de curriculos, programas

e actividades educativas, da avaliae,:ao, da orientae,:ao e acompanhamento

dos alunos, da gestao de espae,:os e tempos escolares e da formae,:ao e ges

tao do pessoal docente" (art.o 8.°). Por sua vez, 0 Decreto-Lei n.O 612001,

de 18 de Janeiro, apresenta, entre os seus prindpios orientadores, 0 "re

conhecimento da autonomia da escola, no sentido da definie,:ao de urn
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, jecto de desenvolvimento do curriculo adequado ao seu contexto e

grado no respectivo projecto educativo", bern como a "diversidade de

etodologias e estrategias de ensino e actividades de aprendizagem" e a

~diversidade de ofertas educativas" (art.° 3.°, also g), h), i».

Estes normativos, embora mantenham 0 curriculo prescrito como

.instrumento de regulalfllo e ordenalfllo da aClfllo escolar, reconhecem 11

. escola e aos professores capacidade para 0 contextualizarem, modelarem

e enriquecerem, isto e, para tomarem delibera'j:oes adequadas 11 especi

ficidade dos alunos e dos contextos locais e fazerem do projecto curri

cular instrumento de delibera'j:ao e diferencialfllo educativas (Morgado,

2003:253 e 258). Contudo, se a escola tern sob 0 ponto de vista formal

-legal poder de decisao nestes dominios, tal nao significa que a sua ca

pacita'j:ao seja suficiente em todos eles e, por isso, nao basta a simples

transferencia ou delega'j:ao de atribui'j:oes, competencias e recursos. A

"autonomia decretada" e insuficiente se, no interior da escola, nao houver

condi'j:oes para que ela seja "construida" pela interaclfiio dos diferentes

actores organizacionais (Barroso, 2005:109), cuja autonomia individual

e colectiva deve ser reconhecida e articulada com os objectivos organiza

cionais da escola indusiva.

3. A autonornia individual e colectiva dos professores

A ideia de que e preciso dar mais liberdade de decisao ao pessoal do

cente e, consequentemente, responsabilizar os professores pelos resulta

dos alcan'j:ados leva ao estudo da Eurydice de 2008 sobre as tarefas assu

midas pelos professores no ana lectivo de 2006/2007 nos diversos paises

da Uniao Europeia. De entre estas tarefas, merecem destaque: a deter

mina'j:ao das competencias a desenvolver, a defini'j:ao do conteudo e dos

tempos escolares das materias obrigat6rias ou opcionais, a seleclfllo de

manuais escolares, a adop'j:ao de metodos de ensino, 0 agrupamento dos

alunos para certas actividades de aprendizagem, a determinalfllo de crite

rios para a avalia'j:ao interna dos alunos e para a transi'j:ao de ano ou cido,

a concep'j:ao do conteudo e a aplica'j:ao das provas de exame conducentes

a uma qualificalfllo certificada.
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Verifka-se neste estudo que, nas duas tiltimas epocas, a politica .
~

autonomia acrescida das escolas tern sido objecto de diversas medi~

por vezes contrastantes de pais para pais, e, pelo menos na sua dimensao

colectiva, com liga~oesao desenvolvimento das responsabilidades confia..'1

das aos professores. Em Portugal, no que respeita a evolu~o da do~nciaJ'

constata-se 0 aurnento da participa~o dos professores no desenvolvi.;',
mento do curriculo, a atribui~iio de novas responsabilidades no funcio,;'

namento da escola e a exig~ncia de trabalho em equipa, presen~ na es·'

cola e participa~o na e!abora~o de projectos e pIanos diversos. Neste ';

sentido, a autonomia da escola portuguesa concretiza-se naquilo que Jose

Carlos Morgado, de urn modo abrangente, define como "autonomia cur

ricular": "A autonomia curricular tern como fun~operrriitir a concep~o

e operacionaliza~iio de urn projecto educativo proprio, atender as neces

sidades da comunidade, decidir sobre as disciplinas, rea1izar actividades

culturais adequadas ao contexto de cada escola, organizar mais eficiente

mente os recursos e aglutinar os pais, alunos e professores num estilo de

educa~iio partilhada" (1998:102).

A integra~o desta dimensiio sociocomunitiria na organiza~iioda es

cola retira aos professores a exdusividade de protagonismo local na to

mada de decisoes sobre a ac~iio educativa escolar, dilui as fronteiras ins

titucionais de decisao curricular e, aqui e ali, da azo a interferencias dos

pais no campo espedfico de ac~iio dos professores. Por outro lado, como

constata 0 estudo promovido pela Eurydice, a dimensiio colectiva das res

ponsabilidades profissionais comporta, em algumas tarefas, redu~o da

capacidade de decisiio individual do professor na sala de aula: "a defini~o

detalhada dos professores ao nive! de escola ao mesmo tempo em termos

de contetido, de ritmo escolar e de avalia~o dos alunos obriga a urn tra

balho cooperativo que e, urn travao importante a liberdade pedag6gica

individual do professor" (£urydice, 2008:12).

o grau de autonomia dos professores na organiza~o e no acompa

nhamento do processo de aprendizagem dos alunos difere, pois, de tarefa

para tarefa e de pais para paise os mecanismos de responsabi1iza~otanto

sao individuais como sao coleetivos, em 6rgaos de gestiio intermedia ou

em colabora~ocom a direc~d da escola. Por outro lado, a responsabi

1iza~0 dos professores e incitada atraves de medidas de ava1ia~ao que
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em modalidades variadas: inspec~ao a nlvel individual ou colectivo

>um corpo de especialistas extemos aescola, auto-avalia~ao das esco

"\avalia~o individual pelo director, avalia~o individual pelos pares.

.cionalmente centrada no controlo dos processos, a avalia~o insti

'onal e a avalia~o individual tendem, ap6s 0 choque provocado pelos

tados do Programa para a Avalia~o Intemacional dos Alunos (PISA

3), a salientar 0 efeito-escola e 0 efeito-professor, acima referidos, na

'dade das aprendizagens dos alunos, a destacar os resultados acade

micos dos alunos e a apreender 0 demo entre urn referencial apresentado

'sOb a forma de indicadores de qualidade e as performances da escola, com

ou sem reflexos na diferencia~aodas escolas e/ou das carreiras dos profes

sores. Como lembra Gerard Figari, esta evolu~ao da investiga~ao sobre a

avalia~ao, entre urna tendencia para avaliar os resultados e urna tendencia

para avaliar os processos que conduzem aos resultados, "caminha lado a

lado com uma orienta~ao (... ) que consiste em atribuir uma maior im

portmcia ainterac~ao humana e social na procura dos fen6menos que

constituem a vida da escola e ao papel da avalia~ona'melhoria das pni

ticas educativas que conduzem a mais eficacia'" (2008:55).

Entretanto, os dados do PISA 2003 permitem deduzir urn certo grau

de associa~ao entre, pelo menos, alguns aspectos da atitonomia das esco

las (afecta~ao do or~mento, contrata~o de professores, disciplina, des

pedimento de professores, conteudo do curso, promo~ao de cursos) eo

desempenho dos alunos, mas, como adverte Peter Mortimore, "e prova

vel que estejam implicados muitos outros factores e, de facto, estabelecer

urna correla~o nao e 0 mesmo que observar urn padrao de causalida

de" (2007:103), Esta advertencia da multicausalidade dos resultados de

aprendizagem dos alunos faz lembrar, de igual modo, a necessidade de

congruencia dos diversos procedimentos de gestao da escola com os seus

objectivos pedag6gicos, bern como aconselha que nao se confunda me

lhoria dos resultados nos testes de avalia~o com melhoria dos niveis reais

de aprendizagem (2007:109).

Na verdade, a escola inclusiva exige urn esfor~ dos professores para

descobrir como facilitar a aprendizagem dos alunos, mas, de igual modo,

ela poe em evidencia as"dificuldades [dos professoresJem ensinar alunos

desmotivados': 0 desgaste de tempo e energias com problemas comporta-
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mentais de alguns dos seus alunos e a necessidade de fonnas de reconhe,

cimento do sucesso do trabalho docente a todos os niveis e nao apenas nq~

mvel mais elevado (2007:110), isto e, 0 dos professores eficazes em esco-t,

las excepcionais povoadas de herdeiros da cultura que a escola privilegia,';

transmite e conserva apesar da autonomia relativa dos seus fins (Bour'{

dieu & Passeron, 1970:235 e 1971:30). Assim como ha outros indicadores;,
escolares de eficacia para alem dos resultados academicos traduzidos nilS;,

classificao;:oes dos alunos, como "os que se referem ao desenvolvimento

de capacidades ou os indicadores de capacitao;:ao, os de atitudes e expec

tativas, os de integrao;:ao social, ou de aniInao;:ao comunitaria e cultural, '.

e outros, de acordo com os objectivos educacionais estabelecidos para 0

pais, para aescola ou para urn programa especifico" (Climaco, 1992:19).

4. Escola inclusiva e aprofundamento da autonomia

A complexidade da escola inclusiva exige que a escola se redesenhe

para que seja possivel a sua melhoria enquanto organizao;:ao e 0 desen

volvimento do ensino que nela se realiza. Contudo, a reestruturao;:ao da

escola apresenta-se com duas condicionantes importantes:

1a) A origem da iniciativa de mudanra - Actualmente, sao evidentes

as dificuldades de urn redesenho da escola por decreto, salientando-se,

por isso, a importilncia da origem interna e colectiva da iniciativa de mu

dano;:a. As organizao;:oes, os individuos e os grupos transformam-se a si

mesmos por meio de urn processo de autodesenvolvimento. A melhoria

da escola "e urn longo processo no qual todos os actores estao envolvidos

em dinamicas de trabalho que capacitam a escola para se auto-renovar e

que, quando alqano;:am a sua institucionaliza¢o, passam a fazer parte 

e s6 entao - da cultura organizacional da escola" (Bolivar, 2007:114).

2) 0 equilibria da autonomia eda prestariio de contas - A comparao;:ao

das politicas e medidas de autonomia nos paises da Uniao Europeia per

mitem aquilatar a situa¢o de cada pais relativamente a cada dorninio de

autonomia e deduzir orientao;:oes para ampliar a autonomia existente. Pe

ter Mortimore (2007:1-01) refere urn conjunto de poderes que teriam "as

escolas [publicas] completamente aut6nomas" - contratao;:ao e despedi-
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mento de professores, pagamento aos professores, elaborac;:ao e afectac;:ao

de orc;:amento, disciplina escolar, curriculo, avaliac;:oes, manuais escolares

e avaliac;:ao da escola - ao mesmo tempo que declara os "perigos" da con

cretizac;:ao da "plena autonomia": a) pode conduzir a perda completa do

sistema de educac;:ao nacional do pais e a consequente oportunidade de

influenciar as respectivas gerac;:oes futuras de cidadaos; b) cria "obstlicu

los as familias em situac;:ao de mobilidade, deixando os alunos confusos

com a irnposic;:ao de diferentes curriculos ou metodos de avaliac;:ao"; c)

cria urn mercado liberalizado para todos, no qual cada escola e cada co

munidade tende a defender os seus interessese faz dos estudantes mais

desfavorecidos "elementos nao desejaveis para as escolas que preferem

admitir alunos que aprendem facilmente e sao pouco onerosos"; d) tor

na as escolas refens de 16gicas inerentes aos mecanismos de prestac;:ao de

contas a comunidade local que podem "sufocar as escolas e evitar que

se desenvolvam e que utilizem a sua capacidade de iniciativa e conhe

cirnentos locais para solucionarem os problemas com que se deparam"

(2007:104-105). Por isso, 0 autor preconiza 0 "equilibrio criterioso" nos

sistemas escolares nacionais "entre autonomia e prestac;:ao de contas" que

permitam as escolas serem "livres de se desenvolverem como centros de

aprendizagem dinamicos e estimulantes" e "continuem a prestar contas as

respectivas comunidades", destacando, no que respeita ao curriculo, urn

curriculo nacional que se restrinja ao minimo, metodos comuns para se

proceder a avaliac;:ao do progresso dos alunos e regras claras sobre a forma

como os alunos sao admitidos ou rejeitados pela escola (2007:106-107).

Se especialmente nos paises com tradic;:ao de descentralizac;:ao as preo

cupac;:oes incidem na defesa de urn sistema nacional de educac;:ao e de urn

curriculo minima, nos paises de tradic;:ao centralista a tendencia e para

outorgar maior autonomia as escolas. No que respeita a Portugal, aquan

do da preparac;:ao dos contratos de autonomia, 0 Grupo de Trabalho do

Projecto de Autonomia e Desenvolvimento das Escolas propos a distin

c;:ao de tres niveis de profundidade na autonomia das escolas: a todas as

escolas seriam atribuidas mais competencias a que corresponderia 0 nivel

base de autonomia; 0 nivel 1 de autonomia corresponderia ao conjunto

de competencias a desenvolver pelas escolas do nivel base que garantam

padroes de qualidade comprovada por avaliac;:ao interna e extema e que
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se candidatem ao exercicio dessa autonomia; e 0 n{vel2 de autonomia cor

responderia ao conjunto de compet~ncias a desenvolver pelas escolas que

garantam, aIem de padroes de qualidade comprovada por avalialYliO inter

na e emrna, especializa~aoprofissional bastante para a auto-regulalYlio.

Assim, no que respeita 11 organizaftio curricular, as escolas que reu

nissem as condi~oes para 0 n{vell de autonomia poderiarn: conceber e

implementar formas alternativas de organizalYlio e diversificalYlio curri

cular e autorizar regimes excepcionais de frequ~cia e de matricula. Por

sua vez, as escolas que reunissem as condi~oes para 0 n{vel2 poderiarn:

introduzir uma componente curricular local ate 25%, sem prejuizo ou

em integra~ao com os objectivos do curriculo nacional; realizar ofertas

curriculares e formativas para pessoas individuais e colectivas, publicas e

privadas; e autorizar curriculos adaptados e alternativos

No que respeita 11 organizafiio pedag6gica, as escolas que reunissem

as condi~6es para 0 nivell de autonomia poderiarn: basear a organiza~ao

da escola em equipas educativas; organizar modelos alternativos de agru

parnento de alunos; organizar modelosalternativos de horario escolar; e

gerir 0 credito horario global acrescido, atribuido para 0 desenvolvimen

to de projectos destinados a novas publicos. Por sua vez, as escolas que

reunissem as condi~oes para 0 n{vel 2 poderiam: adaptar ou desenvol

ver modelos pedagogicos alternativos e inovadores com as consequ~ncias

respectivas na organizalYlio do tempo, do espa~o, dos metodos de ensino,

dos materiais e da avalia~ao de todos os elementos organizativos, na se

qu~ncia de experi~ncias previas avaliadas; decidir com fundamenta~ao

especifica sobre a nao-adoplYlio de manuais escolares para disciplinas ou

areas especificas; e utilizar os or~amentos da Escola para criar creditos

horarios acrescidos ate 10% do tempo curricular semanal.

Segundo es~a proposta, os niveis 1 e 2 nao seriam sequenciais, poden

do no program~de desenvolvimento da autonomia ser contratualizadas

compet~ncias de, nivell e de n{vel2 em resultado da avalia~ao realizada.

Em cada um dest,s tr~s niveis de profundidade, a autonomia das escolas

abrange os diferentes dominios ou areas previstos no regime de autono

mia, administralYlio e gestao: organizalYlio pedagogica, organizalYlio curri

cular, gestao dos recursos humanos, aclYlio social escolar e gestao estrate

gica, patrimonial, administrativa e financeira.
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A proposta do Grupo de Trabalho do Projecto de Autonomia e Desen

volvimento das Escolas esti, assim, imbufda por uma visao de autonomia,

de escola e de mudan,.a. A autonomia e perspectivada como processo de

capacitayao da escola para assumir de forma responsavel e sustentada

novas competencias. A escola e concebida como entidade que provoca

efeitos concretos na qualidade da aprendizagem que e oferecida e condi

ciona as actividades dos professores na sala de aula e, nesse sentido, e 0

lugar estrategico para a mudanora gerada a partir de baixo, mas esta deve

estender-se as caracteristicas curriculares e organizacionais, cujos reflexos

nos processos de ensino-aprendizagem implicam 0 desenvolvimento dos

professores e a sua capacitaorao para a autonomia profissional e para a

melhoria da escola.

5. Capacitayao da escola para a autonomia

No processo de preparayao pelas escolas do projecto de desenvolvi

mento a contratualizar com 0 Ministerio da Educayao foi notoria a diver

sidade de niveis de autonomizayao da gestio escolar e de capacitayao dos

seus actores para descolarem dos dados di!; auto-avaliayao e avaliaorao ex

tema e da imagem por e!as devolvida, formularem metas de desenvolvi

mento, operacionalizarem os seus objectivos e determinarem a avaliaorao

da sua consecuorao. De igual modo, foi notorio 0 quadro excessivamente

reguiador da administrayao das escolas portuguesas e a necessidade de 0

Ministerio da Educaorao recorrer ao expediente da "experiencia pedagogi

can permitida pe!o (ja quarentao) Decreto-Lei n.O 47 587, de 10 de Maroro

de 1967 (Portaria n.O 1260/2007, de 26 de Setembro, art.O 1.0 ) para viabi

lizar algumas pretens6es das escolas que destoam do quadro legal re!ativo

aos diversos dominios da autonomia outorgada.

A revitalizaorao deste normativo vern enfatizar a logica que os con

tratos de autonomia pretendem contrariar: hoi necessidade de transferir

novas competencias para as escolas, mas esta transferencia deve ser para

todas e, quando hoi. lugar para algum tratamento diferenciador, e!e deve

fazer-se apenas em regime excepcional e, por isso, logo que seja possive!

deve acabar, seja pela generalizaorao d~ "benesse" seja pe!a sua anulayao.
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A ideia da generaliza.yao subsequente e refor.yada com a publica'Yao do

Decreto-Lei n.O 75/2008, de 22 de Abril, e a incorpora.yao que nele se faz

de algumas das propostas das escolas com contrato, nomeadamente na

organiza.yao interna e na designa.yao dos coordenadores dos 6rgaos de

gestao intermedia, fazendo, neste Ultimo caso, da alternativa 0 canone

pelo qual todas as escolas se devem reger.

Na verdade, a contratualiza.yao supoe urna diferente forma de relacio

namento entre a Administra'Yao Educativa e as escolas que rompa com a

cuItura organizacional dominante, que e basicamente burocnitica e im

plica urna regula'Yao minuciosa e urn controlo estrito dos processos, e

permita a escolha de vias diversificadas para alcan'Yar os objectivos de ser

vi'Yo publico educativo. Neste sentido, "a autonomia tambem se aprende"

(Barroso, 1996:34 e 2005:114) e depende da introdu.yao de altera.yoes nas

normas e nas estruturas, mas tambem de mudan'Yas nas pessoas e na cuI

tura da organiza¢o escolar. Assim, a governa.yao por contrato supoe que

as escolas disponham de maior autonomia quer na gestao dos recursos

quer na gestao dos processos (Formosinho, Fernandes & Machado, 2007)

e que as escolas sejam disponibilizados meios especificos, urn sistema de

ajuda e de guia, que progressivamente se devem aligeirar a medida que a

escola se vai autonomizando. Deste modo, tambem no dominic organi

zacional se pode aplicar a metafora do "andaime" e 0 conceito de "zona

de desenvolvimento pr6ximo" sugerido por Vigotsky e, assim concebida,

"a autonomia passa a ser algo muito diferente de urn pio desejo ou de

uma va exorta'Yao; nao e urn estado que se postuIe para de imediato cons

tatar que nao existe e preparar urn goIpe de mao autoritario" (Meirieu,

2001:88).

Esta concep~o da autonomia como urn processo, embora permita

reconhecer a escpla e aos seus gestores a capacidade demonstrada para

assegurar 0 seu exercicio e que econdi'Yao da celebra.yao do contrato de

autonomia (Decreto-Lei n.O 75/2008, de 22 de Abril, art.O 56, n.O 1), opoe

-se a iIusao da autopornia como estado definitivo e global em que a or

ganiza'Yao escolar se instala de uma vez por todas e exige que se tale com

mais propriedade de "processo de autonomiza¢o" das escolas. A "auto

nomiza.yao" poderia entender-se como urn "principio regulador" da Ad

ministra.yao Educativa, no sentido kantiano da expressao, por oposi.yao
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ao "principio constitutivo". Enquanto 0 "principio constitutivo" remete

para uma realidade cuja ex:ist~ncia e verificlvel (e, se assim fosse, pode

ria falar-se de "verdadeira autonomia" das escolas), 0 "principio regula

dor" nao corresponde a uma realidade que se possa encontrar em"estado

puro" mas que serve de guia e orienta,.ao da ac,.ao administrativa.

Compete, assim, a Administra«;:ao organizar um sistema de ajudas que

permitam as escolas aceder aos objectivos que the estao confiados: "dotar

todos e cada um dos cidadaos das compet~ncias e conhecimentos que

lhes permitam explorar plenamente as suas capacidades, integrar-se acti

vamente na sociedade e dar um contributo para a vida econ6mica, social

e cultural do Pais" (Decreto-Lei n.O 75/2008, de 22 de Abril, preambulo).

Esse apoio deve ser diversificado e compensat6rio: diversificado, porque

diversos sao os estidios de desenvolvimento das escolas como diversa e

a capacita«;:ao dos seus gestores; e compensat6rio nas areas ou dominios

em que determinada escola nao tern condi«;:5es suficientes para, sozinha,

prestar urn servi«;:o publico de qualidade (Barroso, 1996:32 e Forrnosinho

& Machado, 2008).

Amedida que cada escola se apropria ,de urn saber, ela fa-lo seu, reuti

liza-a por sua conta e risco e reinveste-o noutro lado. Com esta capacita

«;:ao, a escola progride em "autonomia" e estrutura-se para prescindir des

sas ajudas, mobilizando as compet~ncias ja desenvolvidas e aplicando-as,

por sua iniciativa, as novas situa«;:5es.

Deste modo, a capacita«;:ao, entendida como 0 poder de estar envolvi

do e de sustentar a aprendizagem continua dos professores e da pr6pria

escola com a finalidade de melhorar a aprendizagem dos alunos, vern a

ser uma compet~nciacolectiva da escola e envolve os conhecimentos, as

competencias e as inclina«;:5es individuais dos seus membros, 0 traba

lho colaborativo e 0 desenvolvimento de uma comunidade de pratica e

aprendizagem profissional, a coer~ncia e coordena«;:ao dosprogramas de

aprendizagem dos alunos e dos recursos humanos da escola e, finalmen

te mas nao menos irnportante, recursos tecnicos: um curriculo de ele

vada qualidade, manuais e outros materiais didacticos, instrumentos de

avalia«;:ao, equipamento de laborat6rio, computadores e espa«;:os de tra

balho adequados (Bolivar, 2007:130). Por outras palavras, 0 desenvolvi

mento e a eficacia do trabalho profissional dos professores e mediado
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pela capacita,.ao da escola e, por isso, deve expandir-se para alem da me

Ihoria dos individuos, para a melhoria de outros recursos organizacionais

(Bolivar, 2007:131).

Conclusiio

Embora haja diferen<;as significativas entre os diversos paises da
Uniao Europeia, destaca-se 0 lugar da autonomia da escola e dos profes

sores na agenda politica. Embora, em Portugal, num primeiro momento,

a autonomia tenha emergido numa concep.yao de descentraliza.yao, de

mocracia e participa,.ao da "comunidade educativa", num segundo mo

mento, as politicas de moderniza.yao inseriram-na na tensao entre Estado

e mercado, abrindo-a a perspectivas gestionarias de "quase mercado", de

gestao por objectivos e de Iiberdade de gestao para assegurar a obten

.yao de resultados. Estas concep.yoes acompanham a reconceptualiza.yao

do lugar da escola, fazendo dela "comunidade" em que deve dominar a

colegialidade, 0 trabalho conjunto, as cren.yas e valores partilhados que

configurem uma visao comum sobre a sua fun.yao (Bolivar, 1999:165).

Esta imagem de escola e comum aos recentes movimentos de melhoria,

sejam os das "escolas eficazes" e da "me!horia eficaz~ seja 0 da "reestrutu

ra.yao" da escola.

A diversidade de politicas de autonomia convida a falar mais de au

tonomias que de autonomia e em processos de capacita.yao das escolas

para assumirem competencias mais amplas. Ao lange do processo de au

tonomiza.yao da escola, a avalia.yao assume lugar de destaque, podendo os

actores escolares ampliar a sua autonomia atraves dela e contribuir para

a mudan.ya suste.ntada das suas praticas e dos seus resultados. Neste caso,

ha uma desloca~o do Dive! meso (a escola) para 0 nive! micro (a sala de

aula) como lugar de mudan.ya da escola.

A esta concep.yao que coloca a mudan.ya da escola a nivel didactico

(melhor pratica de aula) subjaz a concep.yao de que a mudan.ya da pratica

docente e um problema de aprendizagem e nao urn problema de orga

niza,.ao, porquanto "reestruturar as escolas como lugar de trabalho nao

tern uma rela,.ao causal'com novos modos de conduzir a pratica docente"
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VI. OS (DES)CAMINHOS DA
AUTONOMIA DAS ESCOLAS

JoAo FORMOSINHO

ANTONIO SOUSA FERNANDES

HENRIQUE FERREIRA

JOAQUIM MACHADO

1. A constru~o do conceito de autonomia

Reflectir sobre autonomia, nos alvores do Seculo XXI, e relembrar urn

desejo, urna aspira<;iio individual e colectiva mas evocar urn equivoco na

constru<;iio de urn conceito que as aspiracroes aliberdade fizeram equiva

ler aoutorga e posse legal e formal de urn determinado poder ede urna

determinada liberdade de ac<;iio, secundarizando as priiticas auton6micas

que, essas sim, constituem 0 exerdcio da a~tonomia como evidencias e

realizacroes da capacidade de iniciativa, criacrao e organizacrao de actores e

membros concretos num contexto tambem concreto de accrao.

Aquele equivoco, consistindo em tomar 0 poder e a liberdade formais

pelos seus efeitos, mascara a emancipa<;iio, individual, grupal, organiza

cional, ou colectiva, a partir da ac<;iio instituinte, nurn contexto concreto

de accrao. Por isso, a autonomia nao resulta apenas da outorga formal

e legal de urn poder e de urna liberdade mas tambem do uso que cada

individuo, cada grupo, cada organizacrao ou cada colectividade faz desse

poder e dessa liberdade.

Utilizando as palavras de Joao Barroso (1996), a autonomia nao e de

cretada mas sirn construida. Por isso, nao pode ser transferida, outorgada

ou devolvida mas sirn reconhecida como capacidade para a organiza<;iio

e para a responsabilizacrao social. No entanto, estas palavras carecem de

explicita<;iio porque ninguem pode construir autonomia fora de urn con

texto. E este e 0 conjunto de factores, de forcras e de fraquezas, de oportu

nidades e de constrangirnentos que permitirao aos actores organizacio

nais ou sociais construirem a sua autonomia.
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Elaboraremos urna primeira aproxima~o ao conceito de autonomia

apresentando-o como 0 modo como cada individuo, cada grupo, cada

organiza~o, cada colectividade usa 0 poder e a liberdade para realizar os

sellS objectivos e levar por diante os seus valores e interesses e ainda os

daqueles que tern a seu cargo, construindo estrategias de ac~o, de ava

lia~ao e de regula~o pr6prias e adquirindo urna identidade educativa e

social tambem pr6pria.

Em geral, 0 poder e a liberdade outorgados podem ser mais ou menos

amplos ou mais ou menos restritivos. Correlatamente, tambem em geral,

as margens para a constru~ao de autonomia serao mais ou menos amplas

ou mais ou menos restritivas. No entanto, poderes e liberdades limitados

podem ser contexto de ac~ao concreta para grandes iniciativas auton6mi

cas e poderes e liberdades amplos podem ser contexto de ac~ao concreta

para pequenas iniciativas auton6micas ou mesmo para a ausencia destas

iniciativas. Isto porque naoe 0 contexto de ac~o concreta que gera a

autonomia mas sim a capacidade dos actores para, mesmo em contextos

adversos, a construirem.

Nestes termos, propomos a recoloca~o do conceito de autonomia no

contexto da tradi~ao da filosofia moderna de Emmanuel Kant e da socio

logia contemporanea de Max Weber: a autonomia como ac~ao e nao a

autonomia como estado que se possa ter ou naturalizar. Na estrutura do

Estado Contemporaneo, as organiza~6es e os sellS actores tern apenas urn

contexto de ac~ao concreta, constituido pelo poder e pela liberdade que

as entidades responsaveis Ihes outorgaram. Porem, esses poder e liber

dade nao constituem urn estado mas tao s6 urna possibilidade de ac~ao.

Argumentar-se-a enta~ que, perante urn poder e uma liberdade li

mitados, as margens para a ac~ao auton6mica sao tambem limitadas.

A resposta e sim, regra geral, mas nao necessariamente sempre, porque

ha actores que transformam circunstiincias adversas em factores de novas

oportunidades, 0 que evidencia a grande capacidade destes actores para 0

uso da autonomia. E"tambem, ha actores que nao evidenciam capacidade

nenhurna para 0 uso de amplos poderes e amplas liberdades outorgados.

o conceito de autonomia tern pois dois elementos, ambos consti

tuintes do contexto concreto de ac~o: 1) urn, de natureza formal-legal

e institucional, constitufdo pelo conjunto de poderes e de liberdades
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outorgados pelo poder instituinte, ao qual poderemos chamar, na lin

guagem politico-administrativa, poderes e liberdades, na feliz expressao

de Norberto Bobbio· e na linguagem do Direito Administrativo, atribui-

. «>es e compe1kncias; 2) outro, inerente 11 sociologia da a~ao, expressao

dinamica do desenvolvimento da autonomia, constituido pelo conjunto

de factores humanos, estrategicos, sociais, culturais, financeiros, socio

cognitivos, etc. e outros, que se constituem no interior do quadro institu

donal como 0 processo e os resultados da acs;ao dos individuos, grupos,

organizas;oes e colectividades no uso daqueles poderes e liberdades.

Neste trabalho, vamos tentar concretizar, nos seus aspectos essenciais,

o percurso hist6rico da construs;ao do conceito de autonomia. Veremos

que 0 conceito de autonomia e originario das comunidades, corporas;oes,

burgos e comunas medievais e que s6 por analogia e extensao politico

-administrativa pode ser estendido das corporas;oes profissionais e das

colectividades de populas:ao e territ6rio 11 organizas;ao politico-adminis

trativa da administras;ao publica e 11 administras;ao das organizas;oes em

geral' No entanto, veremos que: 1) e por acs;ao do romantismo e do Ii

beralismo democratico, no Seculo XIX; 2)'e por acs:ao das criticas 11 or

ganizas;ao burocratica, ao longo da prirneira metade do Seculo XX, no

plano organizacional; 3) e tambem por reivindicas:ao dos movimentos

participativos da democracia, nos alvores da segunda metade do Seculo

XX, que 0 conceito de autonomia se vern aplicando as organizalj:oes da

administras;ao publica e as organizas;oes em geral.

4 Tomamos 0 conceito de «liberdades» tal como ele foi teorizado por John Stuart Mill e por
Norberto Bobbio. Para estes autores. e na tradi~o hberal, aautonomia nao e0 poder delegado
por outrem mas os direitos inalienaveis adquiridos e contratualizados pelos individuos, muito
antes de qualquer delega<;ao de poderes. Ve;a-se a que diz John S. MILL (1990:79): «Uma sa
nedade - qualquer que seja a forma do seu gaverna - s6 elivre se respeitar glabalmente estas
liberd.ades; e nenhuma 0 ecompletamente se elas DaO estiverem estabelecidas absolutamente
e sem reservas. (... ). A humanidade lucrara mais em deixar cada bomern viver como bem lhe
par~ a ele proprio do que a coastraoge-Ia a viver como ela entenda•. E Norberta BOBBIO
(1989: 13) apresenta a conceita como «faculdades e poderes que serio chamadas nos .ecu
los posteriores «direitos do homem»» e que «sao reconhecidos com 0 nome de «liberdade»
(libertates, franchises, freedom), au seja, de esferas individuais de ac<;lia e possessio de bens,
protegidas face aa poder do rei.•.
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Por isso, analisamos como e que esta ideia primordial se transfe

re para os pIanos da organiza~o politico-administrativa; como e1a foi

dando origem a contextos concretos de ac~o politica, organizacional e

adrninistrativa, ou seja, como ela se constitui nos pIanos politico-admi

nistrativo, politico-organizacional e organizacional, propondo de segui

da urna c1assifica~ politico-organizacional do exercicio da autonomia

que, obviamente nao passa de urn tipo-ideal que, na realidade, e difici1
de encontrar no seu estado puro, nas diferentes actuaIizas;oes organiza

cionais. Dai que terminaremos chamando a aten~o para 0 facto de que

as diferentes categorias classificat6rias inventariadas podem ter: 1) dife

rentes intensidades de realiza~o; 2) rea1iza~o parcial em apenas alguns

dominios de ac~o das organizas;oes; 3) ou mesmo rea1izas;oes mitigadas

por intrusao dos poderes superiores na regulamentas;ao do exercicio dos

poderes e liberdades conferidos aos agentes da organiza~oou do serviS;o.

2. A evocas;ao de uma ideia primordial

Desde sempre 0 homem e as comunidades aspiraram a liberdade e

o born uso da autonomia equivaleu a boa realiza~o da liberdade. Mas

a liberdade individual e comunitana foi ficando condicionada a medida

que as comunidades foram crescendo e tiveram de constituir regras para

a convivencia pacifica de todos os seus membros.

A hist6ria dos Ultimos mil e duzentos anos, desde 0 Imperio Caro

lingio, sera a hist6ria da lenta passagem de uma poliarquia de peque

nas comunidades e corporas;oes, que se autogovernavam em regime de

autos-n6mos (palavra grega composta que significa lei feita por si pr6

prias) para comunidades cada vez mais alargadas, que se concretizaram

nos ducados enos cO!1dados feudais da Alta Idade Media, para, com os

alvores da Idade Modema, darem origem as experiencias de aglutina~o

em estados-comunidade que, sob a influencia dos poderes eclesiasticos e

papais e como reac~o contra as guerrilhas politicas, de interesses e reli

giosas, se transformaram em experiencias de adrninistra~omais ou me

nos absolutistas, ensaiadas por toda a Europa, a par da lenta constru~o

do Estado-Na~o.
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A partir do infcio da constitui~o do Estado Modemo - que podemos

fazer datar de 1576 (Ferreira, 2007:66) as orienta~oes te6ricas para a orga

niza~o do Estado e da Administra~o Publica vlio polarizar-se em torno

do bin6mio concentra~o de poderes no Principe ou Rei versus interde

pendencia de poderes dos grupos sociais, comunitlrios e profissionais.

A perspectiva da concentra~o de poderes vai de Jean Bodin, com

o Les Six Liwes de la Republique (1576), em Franf'l, a Thomas Hobbes,

com a obra Leviathan (1650), em Inglaterra. A perspectiva da interde

pendencia de poderes dos grupos sociais, comunitarios e profissionais vai

de Johannes Althussius, com 0 seu Politica Methodice Digesta (1603), na

Alemanha, a John Lock, com 0 seu Treatise on Civil Government (1690).

Aprimeira perspectiva deu origem aos absolutismos e aos autoritaris

mos; a segunda ao liberalismo e ademocracia liberal.

Do ponto de vista da primeira perspectiva, a partir de Thomas Ho

bbes, deixa de fazer sentido falar de autonomia no sentido de autarcia

medieval. Em contrapartida, as lutas civis e religiosas, na Alemanha e na

Inglaterra, vlio no sentido da concerta~ode poderes: federalismo comu

nitarista, na Alemanha, e contratualiza~ao deyoderes e da govema~o,

na Inglaterra. Assim, em Fran~, em 1650, estava constituldo 0 Estado

Absolutista (que s6 vigorou na Inglaterra entre,}648 e 1684). Neste pais,

a partir de 1684, inicia-se 0 periodo do liberalismo comunitarista e aris

tocratico; e, na Alemanha, consolidam-se, ao Iongo de toda a primeira

metade do Seculo XVII, as autonornias, burgos e corpora~oes medievais

na perspectiva da unifica~o contratualizada e "subsidiarietista" das co

munidades e dos estados regionais.

Assim, a partir daqui, a hist6ria dos estados de influencia francesa e

a dos de influencia germanica e ingiesa seguira rumos diferentes. as pri

meiros implementarlio 0 absolutismo, com a usurpa~o da autonornia e

da autarcia originaria das comunidades e corpora~oes medievais pelo Es

tado. as segundos entricheirar-se-lio na defesa dos poderes e liberdades

originarios. Esta Iuta sera reabilitada nos paises de influencia francesa,

pelo romantismo e pelo liberalismo democratico mas 0 resultado ja cons

tituira uma vit6ria a credito do Estado Central.

Nos paises de influencia francesa, e mesmo na Inglaterra dos Stwarts

(1648-1684), e a partir de 1650,0 Estado Modemo esta constitufdo e s6
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ele sera a Unica entidade aut6noma e aut<ircica. Nada existira ou sem 0

seu reconhecimento ou sem a sua devolutyao dos poderes confiscados as
poliarquias medievais, mesmo os poderes e as liberdades dos burgos, das

corpora~oes e das comunas.

o movimento romantico da segunda metade do Seculo XVIII, repre

sentado na luta pelo comunitarismo medieval (em Portugal, por Alexan

dre Herculano), e a constitui~ao do idearlo comunitarista e associativista

liberal, este bern espelhado nas obras de Benjamin Constant (1800-1820)

e de Alexis de Tocqueville (1835-1850), sao exemplos das lutas, te6ricas

e fisicas contra 0 Estado usurpador das autonomias originarias. Estado

usurpador que, agora, tinha a seu credito, a legitimidade da democrati

zatyao p6s 1776, a partir dos Estados Unidos da America, mas com orlen

ta~oes diferentes na Fran~ e na Alemanha das seguidas pela Inglaterra e

pelosEUA.

Com efeito, em Fran~a, tratou-se de substituir 0 Rei pelo Povo mas

este Povo, atraves dos seus representantes, foi concebido como 0 herdei

ro legitimo de todos os poderes formais e discricionarios do Rei, como

assinalaram Benjamin Constant e Nogueira de Brito (2000: 6). E, na Ale

manha, 0 iluminismo e aproveitado para dar forma definitiva ao Estado

Na~ao, sob a batuta te6rica de Hegel, no seu IntrodUfiio ii Filosofia do

Direito, construindo-se urn Estado que unificou federadamente «os par

ticulares» para lhes dar forma unificada num «universal sintetizado». Ao

contrario de muitas interpreta~oes, nao se tratou, na Alemanha, de uma

agenda absolutista mas sirn de uma agenda de unificatyao do Estado, nurn

liberalismo corporativista, (que muito influenciou 0 nosso Estado Novo),

mantendo as suas diversidades internas.

Em varios paises da Europa (Sui~, Alemanha, Gra-Bretanha e Ita

lia anterior aunifica~ao garibaldiana), 0 comunitarismo e as autonomias

medievais ainda prevaleceram com bastantes poderes e liberdades, vindo

a ser 0 suporte para a constitui~ao de estados federados (Alemanha e Su

i~a) e de estados regionalizados (Gra-Bretanha e Hilla, a que se juntaram

nos alvores do Ultimo quartel do Seculo XX, a Fran~ e a Espanha).

Nos paises de influencia francesa, 0 conceito de autonomia deixou,

a partir de meados do Seculo XVII, de ter legitimidade instituinte como

principio organizador primeiro das entidades de grau inferior ao Estado
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Democnitico, ficando reservado para poderes e liberdades espedficos que

os monarcas tiveraIn de manter nas atribui~oes e competencias de enti

dades de origem medieval, ou seja, para pequenas parcelas de poder e de

liberdade com que eles negociaram 0 seu poder de dominic face a burgos,

comunidades e corpora~oes.

3. A transforma~o da autonomia originaria num processo

politico-administrativo

Em qualquer dos casos, do processo hist6rico anteriormente referi

do, ficaram estabelecidos os contornos dos fundamentos de uma agenda

para a reivindica~ao e aprofundamento dos conceitos de autonomia e de

descentraliza~ao.

A autonomia ficou Iigado 0 reconhecimento de poderes e de liber

dades comunitirios, originarios de urna populac;ao e de urn territ6rio. A
descentraliza~ao ficaram para sempre ligadas areas de interven~ao social

e fun~oes de administrac;ao especializada que 0 Estado foi transferindo

atraves de devolu~ao de poderes para entidades de grau inferior com co

nhecimento cientifico e tecnico especializado.

A partir deste quadro, 0 uso da palavra e do conceito de autonomia

no ambito da administra~ao publica estatal fica reservado as regioes au

t6nomas, aos munidpios e as entidades de administra~ao paroquial (fre

guesias), na qualidade de entidades de popula~ao e territ6rio, enquanto a

palavra e 0 conceito de descentralizac;ao fica reservado para a devolu~ao

de poderes no quadro da democratiza~ao,da agiliza~ao, da flexibilizac;ao

e da busca de eficiencia econ6mica e de eficacia social das administra~oes

publicas.

Este movimento para a democratiza~ao da administra~aopublica ga

nhara urn novo impulso com 0 refor~o da construc;ao do estado social,

a partir da ideologia do Estado-Providencia, promovido pelo Chance

Ier Bismarck e pelo Imperador Napoleao III, nos finais do Seculo XIX, e

da ideologia keynesiana, subsequente a grande crise econ6mica dos anos

20-40 do Seculo XX, crise condutora alias a II Guerra Mundial. A neces

sidade de prover a sociedade de servi~os publicos e sociais acabou por
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conduzir ao gigantismo das administra~oes publicas, implicando a pa

ralisaoyao das burocracias administrativas e impondo a multipIica~ao de

centros de decisao.

Mais do que de descentralizar, tratava-se de agilizar e flexibilizar as

administra~oes publicas mantendo sobre elas a supervisao do Estado.

Este primeiro movimento foi por isso muito mais de desconcentraoyao do

que de descentralizaoyao, operando ou por via origiruiria (Lei e Decreto

-Lei) ou por via derivada (delegaoyao pessoal de poderes). Enquanto a via

origimiria garante ao servi~o desconcentrado estabilidade das atribui~oes

e competencias dos seus 6rgaos, a via derivada e altenivel a todo 0 tempo

pela entidade delegante.

Se a desconcentra~ao se revelou urn processo f.Icll de realizar por

que facilitada pelos agentes dos poderes instituidores na medida em que

viam nela urn processo de preserva~ao parcial do poder, a descentraliza

~ao passou enta~ a ser 0 objectivo de comunidades e organiza~oes por

que garantia a posse de atribui~oes e competencias em definitivo e a pos

sibilidade de realizaoyao de actos administrativos varios, em exclusivo e

em definitivo, sem interferencia, a nao ser de controlo legal, dos poderes

instituidores. Alem disso, 0 ente descentralizado passava a ser, ipso facto,

uma entidade distinta (e separada, quando nao independente) da entida

de instituidora, 0 que era visto como uma certa margem de independen

cia e de liberdade. Enquanto a entidade desconcentrada permanecia no

interior da pessoa colectiva instituinte.

Desfeito assim, pelo gigantismo do Estado Moderno e do Estado Con

temporilneo, 0 arquetipo inicial constitutivo do conceito de autonomia

como autarcia, autogoverno e autocontrolo, numa comunidade de po

pulaoyao e de territ6rio, resta aos adores das organiza~oes e servi~os da

Administra~ao Publica a evocaoyao de uma ideia primordial na constitui

oyao da sociedade e reutiliza-Ia como paradigma para a obten~ao de novos

poderes e de novas Iiberdades.

Mesmo nao podendo, no quadro constitucional europeu, falar-se,

com propriedade, de autonomia fora das comunidades de populaoyao e

territ6rio, e a este arquetipo que as pessoas recorrem como ideia organi

zadora do sonho de liberdllde na ac~ao social e na acoyao organizacional,

confundindo a outorga ou transferencia de poderes e de liberdades, na
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forma de atribuiyoes e de compet~ncias,pr6prias do Direito Administra

tivo, com a realizayao e posse efectivas da autonomia.

Nessa reivindica<;Ao de mais autonornia, as pessoas aspirarn acon

sagrayao da descentralizayao da Administrayao Publica ou ao seu apro

fundamento, como e 0 caso das autonomias ja consagradas atraves das

regioes aut6nomas, dos munidpios e das freguesias. Rejeita-se a descon

centrayao por manter 0 cordao umbilical ao Estado, mantendo os servi

yOS no interior da pessoa colectiva Estado e sob sua supervisao directa.

Reivindica-se a descentralizayao, porque s6 ela liberta deste cordao umbi

lical garantindo urna nova entidade, distinta e separada do Estado, e aetos

administrativos 56 revogaveis pelos tribunais.

Mas a autonomia comporta dois elementos indissociaveis urn do ou

tro: 1) a transfer~ncia ou devoluyao dos poderes e das liberdades usur

pados e concentrados pelo e no Estado, para novas entidades distintas e

separadas ou independentes dele; 2) a acyao politica e organizacional de

corrente deste quadro de acyao concreta para desenvolver as capacidades

de emancipayao, de liberdade e de responsabilidade social.

Pelo que a autonomia se realiza neste duplo movimento de transfe

r~ncia e devoluyao de poderes e de criayao e potenciayao do quadro dai

resultante pelos actores organizacionais em termos do seu pr6prio desen

volvimento organizacional, pessoal, profissional, social e etico.

E, por paradoxal que pareya, pode haver entidades legalmente descen

tralizadas ou com autonomia legal, sem autonomia real porque incapazes

de prosseguirem uma acyao auton6mica em conformidade; e pode haver

entidades meramente desconcentradas ou mesmo sob a direcyao directa

do Estado (centralizadas) com grande autonomia real porque os seus ac

tores e membros sao capazes de transformar constrangimentos em liber

dades, limitayoes em poderes, regras concretas em espayOS de liberdade.

A autonomia desloca-se entao do quadro politico instituinte para 0

quadro politico da sociologia da acyao social e organizacional em que sao

as capacidades dos aetores que determinarn a emancipayao e iniciativa

dos mesmos. Dir-se-a que a autonomia se transforma entao num pro

blema de compet~ncia tecnica e cientifica, de vontade, de criatividade e

de capacidade de auto-responsabilizayao social, independente do quadro

legal em que os actores estejarn inseridos.
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Ainda assirn, valera a pena analisar as condis;oes politico-administra

tivas constituintes do primeiro elemento da autonomia, a devolus;ao de

poderes, 0 que faremos na secs;ao seguinte.

4. A construs:ao politico-administrativa da outorga da possibilida

de do exerdcio da autonomia

Vimos que 0 prirneiro elemento da autonomia e a transferencia de

poderes e de liberdades para urna instituis;ao criada pelo Estado, seja

como distinta e como separada dele (descentralizas;ao) seja como parte

integrante supervisionada por ele (desconcentras;ao). Este primeiro ele

mento nao existe nos servis;os centralizados, integrados no Estado e diri

gidos por ele. Porem, a capacidade social de autonomia pode existir por

parte dos actores sociais e organizacionais.

A partir de agora, passamos a analisar a concretizas;ao politico-admi

nistrativa da outorga da possibilidade do exercicio da autonomia, desde

as Regioes Aut6nomas ate as entidades desconcentradas. Temos por re

ferenciais te6ricos H. Ferreira (2007: 312-330); Gomes Canotilho, 1999;

Freitas do Amaral (1999:693-712), Marcelo Rebelo de Sousa (1999: 223

-225), Vital Moreira (1997: 142-169); Joao Caupers (1994: 229-282).

A transferencia dos poderes e liberdades pode operar-se por urn ou

por mais que urn de tres processos:

por descentralizas;ao politico-territorial,

por descentralizas;ao tecnico-funcional e

• por desconcentras;ao originaria.

A descentralizas;ao politico-territorial aplica-se as entidades de popu

las;ao e territ6rio (Regioes Aut6nomas, Municipios, Freguesias e possiveis

Regioes Administrativas de Portugal Continental, estas ainda nao criadas).

A descentralizas;ao politico-territorial opera por descentralizas;ao

politico-legislativa (Regioes Aut6nomas) e por descentralizas;ao politico

-administrativa (Municipios e Freguesias).



Os {des)caminhos da autonomia das escolas

o exercicio da descentraliza~o politico-legislativa, potenciador de

uma autonomia politico-legislativa, ja outorgado as Regioes Aut6nomas

da Madeira e dos A~ores, consiste na possibilidade de formular as suas

pr6prias politicas e objectivos e em adaptar as leis de quarta ordem (os

Decretos-Lei) as realidades regionais, noio tendo que adaptar nem obe

decer aos regulamentos (a partir de Decreto-Regulamentar) nacionais.

No entanto, a autonornia construida pelos agentes destas regioes foi mais

longe, instituindo a pratica de adaptar tambem as leis de segunda e de

terceira ordem (respectivamente, leis-quadro ou leis org~icas ou leis de

bases e leis ordinarias). 0 unico controlo que 0 Estado exerce sobre estas

entidades e a supervisao da aplica~o da Constitui~ao e 0 controlo do

cumprirnento das leis e regulamentos emanados das pr6prias Regioes.

o quadro juridico instituinte destas entidades de popula~o e territ6rio

nao define maisque areas de actua~ao. No caso das Regioes Aut6nomas,

dizemos que elas sao quasi pan-sociais na medida em que s6 nao inter

vem na Defesa Nacional e na Justi~a.

o exercicio da descentraliza~ao politico-administrativa foi outorgado

aos municipios e as freguesias. A autonomia politica significa a possibi

lidade de estabelecer os seus pr6prios objeCtivos. A autonomia adminis

trativa significa a possibilidade de aprovar os seus pr6prios regulamentos,

taxas, tarifas e emolumentos e ainda a possibilidade de produzir actos e

decisoes definitivos, s6 recorriveis para os tribunais. 0 unico controlo

que 0 Estado exerce sobre estas entidades e a supervisao da aplica<;:ao das

leis e regulamentos. Tambem para elas s6 sao definidas areas de actua~ao

mas, com excep<;:ao das Regioes Aut6nomas, aproximadamente pan-so

ciais, e dos municipios, que sao poli-sociais por intervirem em varias are

as sociais, as restantes entidades da administra~opublicasao uni-sociais

uma vez que exercem as suas atribui~oes e competencias numa s6 area

social (transporte, educa~ao, saude, finan~as, etc.).

A Constitui<;:ao da Republica Portuguesa lirnitou 0 exercicio da au

tonornia politica as entidades de popula~o e territ6rio, no respeito pela

tradi~ao do comunitarismo medieval e liberal. Porem, nao foi essa a linha

seguida pelos Ultimos tres governos outorgando algumas areas de auto

nornia politica a algumas entidades descentralizadas tecnico-funcional-
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mente, as quais, antes, nao podiam formular nem as suas politicas nem

os seus objectivos.

A descentraliza~o administrativa e tecnico-funcional consiste na

cria~ao,pelo Estado, de novas entidades separadas dele e erigidas em pes

soas colectivas de direito publico ou de direito privado (este, no caso das

empresas publicas) para 0 cumprimento do servi~o publico do projec

to de sociedade, numa area de actua~ao social da administra~opublica

(saude, educa~ao, transportes, comunica«les, etc.), na qual a entidade e

especializada cientifica e tecnicamente.

Cinco factores sao deterrninantes para que esta descentra1iza~ao ad

ministrativa e tecnico-funcional possa desenvolver-se.

a primeiro tern a ver com a impossibilidade de a administra~ao geral

do Estado cumprir a fun~ao social da organiza~ao ou servi~o a criar e as

competencias a outorgar-lhe por ausencia de estruturas operacionais e

de especializa~o cientifica, tecnica e funcional na pessoa colectiva Esta

do. au ainda com a avalia~ao de que as atribui~oes e competencias serao

mais bern executadas por uma pessoa colectiva distinta do Estado e espe

cializada cientifica e tecnicamente.

a segundo tern a ver com a natureza das atribui~oes e das competen

cias, isto e, se sao de natureza especializada ou nao e, sendo-o, se exigem

saberes cientificos e tecnicos espedficos.

a terceiro tern a ver com a existencia de uma corpora~aoprofissional

especializada na area social e respectivas atribui~oes e competencias.

a quarto tern a ver com 0 gigantismo e disfuncionamento da admi

nistra~ao geral do Estado caso ele decidisse cumprir aquela area social e

respectivas competencias.

E 0 quinto tern a ver com a existencia de garantias de regula~ao e de

controlo da ac~ao das institui~oes a criar, com vista agarantia de igual

dade social de oportunidades de acesso e de uso dos bens e servi~os e de

equidade social.

Realizados estes cinco pressupostos, 0 Estado podeni enta~ eriar en

tidades especializadas (tecnica e cientificamente) numa area de actua~o

social da Adrninistra~aoPublica e atribuir-lhe fun~oes de organiza~ao ou

polftica, administrativa, t~cnico-cientjfica, financeira e patrimonial em

toda a extensao do processo organizacional, ou meramente de organiza~ao
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administrativa, tecnico-cientifica, financeira e patrimonial em graus de

extensao e p£Ofundidade variados.

As fun~oes de organiza~opolitica, administrativa, tecnico-cientifica,

financeira e patrimonial em toda a extensao do processo organizacional

(descentraliza~o politico-tecnico-funcional) sao atribuidas a algumas

empresas publicas (Caixa Gera! de Dep6sitos, CTT, TAP, ANA, CP, EP, PT,

GALP, etc.), a algumas funda~oes publicas, as universidades e as ordens

profissionais mais aut6nomas.

As outras fun~oes de organiza~ao adrninistrativa, tecnico-cientifica,

financeira e patrimonial em graus variados (descentraliza~aoadministra

tiva tecnico-funcional) sao atribuidas as restantes empresas publicas e aos

institutos publicos, entre estes os 1nstitutos Politecnicos.

As empresas publicas, os institutos publicos, as funda~oes publicas e

as associa~oes publicas constituem as entidades da Adrninistra~ao 1ndi

recta do Estado, assim chamada por ja nao ser 0 Estado, directamente, a

organizar e prestar os servi~os. Estas entidades sao separadas do Estado

mas nao independentes dele enquanto as Regioes Aut6nomas, Munid

pios, Freguesias, associa~oes empresariais e cooperativas com servi~opu

blico contratualizado 0 sao.

Alguns autores contrapoem que s6 a descentraliza~ao politico-ter

ritorial e uma descentraliza~operfeita, proporcionadora do exerdcio

mais amplo de autonomia. 1sto porque na defini~ao de descentraliza~ao

perfeita esta a possibilidade de a direc~o da entidade ser da exdusiva

responsabilidade dos seus membros, assim como a gestao e 0 cont£Olo

da ac~ao politica e organizacional. De facto, na Administra~aoPublica, e

por urn criterio de descentraliza~ao perfeita, 56 as universidades, os ins

titutos politecnicos, a gestlio medica hospitalar, as ordens profissionais

seriam entidades politico-tecnico-cientificamente descentralizadas ja que

a maior parte dos dirigentes das empresas e institutos publicos sao desig

nados pelos governos. A verdade e que, apesar disso, algumas empresas

publicas detem autonornia relativa na defini~ode politicas e objectivos

estrategicos.

A descentraliza~o politico-tecnico-funcional e a descentraliza~o

adrninistrativo-tecnico-funcional exigem, como vimos, a cria~o de uma

entidade distinta do Estado, na forma de pessoa colectiva, com poderes



104 Autonomia da Esmla PUblica em Portugal

para eleger os seus 6rgaos de direq:ao, de gestiio e de controlo. Essa enti

dade fica separada do Estado, com possibilidades variaveis de exercicio da

autonomia, conforme os poderes e liberdades que !he foram transferidos,

de entre: exercicio da autonomia politica; exercicio da autonomia admi

nistrativa; exercicio da autonomia financeira; exercicio da autonomia pa

trimonial; exercicio da autonomia tecnica e cientifica.

Existe urna diferens;a substantiva entre descentraliza<;iio politico

-tecnico-funcional e descentraliza<;iio adrninistrativo-tecnico-funcional.

Nesta, os responsaveis nao definem nem politicas nem objectivos. Uns e

outros estiio estabelecidos pelo Estado no documento instituinte da orga

nizas:ao. 0 Estado exerce tambem urn poder de supervisao de merito, isto

e, pode intervir quando as entidades estejam a desviar-se dos fins para

que foram criadas. 0 Estado exerce ainda urn poder disciplinar indirecto,

actuando sobre os relatorios das inspecs:oes.

Diferentemente da descentraliza<;iio, a desconcentra<;iio nao exige a

erias:ao de uma pessoa colectiva distinta do Estado. Opera conferindo a

urn servis:o do Estado, por exemplo as escolas e agrupamentos de esco

las 0 estatuto de servis:o desconcentrado, ou por via originaria (caso dos

servis:os referidos e das Direcs:oes Regionais de Educa<;iio, apesar de estas

terem sido criadas como servis:os da administras:ao central na periferia 5 )

OU por via derivada (caso das escolas e agrupamentos, em varias areas, das

coordenas:oes educativas e de comissoes e grupos de trabalho).

Ern 2006, e pela primeira vez desde asua cria,?o, as Direcc;oes Gerais de Educa.;ao foram con
sideradas pelo XVII Governo Constitucional, atraves do Decreta-Lei n.O 213/2006, de 27/10
(Estrutura OrgAnica do Ministerio da Educa<;:ao), entidades da administra~o central na peri
feria. Corn efeito, esta escrito no n.<' 2 do art.04.0 que «Integram ainda aadministra~o directa
do Estado, no ambito do ME. os seguintes servi<ros perifericos: a) A DirecC;ao Regional de
Educa"o do Norte; 1» A Dire"iio Regional de Educa"o do Centro; c) A Direc,iio Regional
de Educa,iio de Lisboae Vale do Tejo; dJ A Direc"o Regional de Educa,iiO do Alentejo; eJ A
Direc~o Regional de Educac;ao do Algarve. E, para que d6vidas nao houvesse, 0 articulado do
art.o 16.0

, n.O 2, esclarece\-as: «Art 0 16.0 - Direq:6es Regionais de Educa'Y3o: I-As direc~es

regionais de educa~o. abreviadamente designadas por DRE, t~m por missao desempenhar,
no ambito das circunscric;oes territoriais respectivas, func;oes de administrac;ao periferica reIa
tivas as atribuis:6es do ME e dos seus servic;os centrais, assegurando a orientas;ao, a coordena
s:ao e 0 acompanhamento das escolas e 0 apoio e informa~o aos utentes do sistema educativo,
cabendo-lhes ainda asseguraia articula"o com as autarquias locais no exerdcio das atribui
<roes destas na area do sistema educative. bern como assegurar 0 servic;o juridko-contencioso
decorrente da prossecnc;ao da sha missao.».
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A desconcentra'Yao por via originaria equivale, para efeitos adminis

trativos, a uma descentraliza'Yao adrninistrativo-tecnico-funcional. Eins

tituida por Decreto-Lei, estabelecendo as atribui'Yoes (area e dominios de

actua'Yao), as competencias (deveres a desempenhar), os 6rgaos a instituir

no interior do servi'Yo e respectivas atribui'Yoes e competencias. 0 servi'Y0

e equiparado a pessoa colectiva de direito publico. A maior parte das ve

zes, como no caso das escolas e agrupamentos, 0 servi.yo desconcentrado

realiza, internamente, uma desconcentra'Yao em cascata, com diversos 6r

gaos a terem atribui'Yoes e competencias exclusivas, resultando a missao

da escola da articula.yao desses diversos 6rgaos intervenientes e nao de

um mando hierarquico a partir de cima, raziio pela qual se diz que tanto

os ex-Conselhos Directivos e Executivos como os actuais Directores nao

sao mais do que 6rgaos de subsidiariedade no provimento do funciona

mento daqueles 6rgaos e, ao mesmo tempo, 6rgaos de supervisao da sua

aC'Yao, bern como das dos membros das escolas/agrupamentos, se indivi

dualmente considerados.

Em abono destas afirma'Yoes, 0 poder disciplinar acrescentado pelo

Decreto-Lei n.O 75/2008 ao Director, e ainda residual porque 0 poder de

aplicar penas mais significativas ficou com a entidade hierarquicamente

supenor.

Tambem na desconcentra.yao originaria, a interven'Yao do Estado re

sulta de uma supervisao do merito da aC'Yao e de uma tutela legal pela

vigihlncia do cumprimento da lei e dos regulamentos. Nem 0 Estado nem

alguem em seu nome pode substituir-se aos agentes e 6rgaos escolares.

Estes detem as suas atribui'Yoes e competencias em exclusivo e 0 que po

dem e, por persuasao ou por vicio de forma, ter de reformular as suas

delibera'Yoes.

Esta descri'Yao gerara certamente muitas interroga'Yoes sobre a sua

adequa'Yao 11 escola/agrupamento mas 0 que se passa e que ha algumas

areas de actua'Yao destes servi'Yos que sao desconcentrados por via origi

naria e algumas outras que ainda nao sao desconcentradas nem por via

originaria nem por via derivada.

As escolas sao assim um caleidosc6pio de atribui'Yoes e de compe

tencias que se entrela'Yam umas nas outras, facilitando-se umas vezes e

complicando-se outras porque, para 0 'exercicio de certas competencias
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desconcentradas por via origimiria, tern de se recorrera meios descon

centrados por via derivada e a processos ainda centralizados na respectiva

Direcyao Regional de Educayao ou nurn servit;:o central do Ministerio da

Educat;:ao.

A desconcentrayao derivada ocorre por delegayao de competencias.

Ela 56 pode ser feita se houver urna lei habilitante ao abrigo da qual se

possa executar, e que deve ser referida na introduyao adelegayao. Tam

bern deve ser especificado 0 periodo de durayao da delegayao porque, em

principio, s6 dura para 0 periodo de exercicio de urn delegante e de urn

delegado.

Pela desconcentrat;:ao derivada, a entidade delegada fica com a pos

sibilidade do exercicio em plenitude dos poderes e liberdades delegados,

mas a entidade delegante pode, a todo 0 tempo, retirar e/ou avocar a de

legayao. Nao pode, porem, revogar ou modificar os actos praticados pela

entidade delegada enquanto ela tiver as competenciasdelegadas, porque

o poder nao pode estar em duas pessoas ou em dois 6rgaos ao mesmo

tempo. E, mesmo depois de ter sido retirada a delegayao, nao podem ser

revogados ou modificados os actos que ja produziram efeitos ou que se

jam constitutivos de direitos, embora 0 C6digo do Procedimento Admi

nistrativo introduza aqui maior especificidade.

Para terminar esta sect;:ao, diremos, em sintese, que, com a Constitui

t;:ao de Abril de 1976 e revisoes subsequentes, a Administrayao Publica

Portuguesa pode ser constituida por:

• instituit;:oes estatais;

• Administrat;:ao Directa do Estado, como as escolas e agrupamentos;

• Administrat;:ao Indirecta do Estado, como as empresas publicas e os

institutos publicos, as fundat;:oes publicas e as associat;:oes publicas;

instituit;:oes nao-estatais;

• entidades politico-territoriais como as regioes aut6nomas, os mu

nidpios e as frelllJesias;

• associat;:oes profissionais;

• associat;:oes ou cooperativas empresariais de propriedade privada,

com servit;:o publico contratualizado,
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• associa«;:6es empresariais de propriedade privada participadas mi

noritariamente pelo Estado e com ou sem «golden-share» do Estado.

o conjunto das estruturas da Administrac;ao Directa do Estado de

signa-se por servi«;:os e adopta a designac;ao da circunscric;ao territorial

administrativa que servem (servi«;:o central, servi«;:o regional, servi«;:o dis

trital, servi«;:o intermunicipal, servi«;:o municipal, servi«;:o local). Nao sao

servi«;:os de popula«;:ao e territ6rio embora sirvam directamente parte da

popula«;:ao de urn territ6rio, razao pela qual Joao Formosinho (I989)

prop6s a substituic;ao do conceito de Escola Servi«;:o Local do Estado por

Escola Comunidade Educativa. Porem, a proposta nao ganhou total carta

de alforria, porque 0 controlo social da educa«;:ao nao e feito pela comu

nidade local, antes ficando 0 Estado com a responsabilidade de garantir a

igualdade dos individuos e cidadaos perante os servi«;:os de educa«;:ao, os

quais, numa sociedade completamente aberta, tenderiam para a diferen

cia«;:ao e para a desigualdade, tanto entre si como entre os publicos que

lhes acederiam.

Nestes servi«;:os vamos encontrar, portanto, experiencias de descon

centrac;ao originaria (Direc«;:6es Regionais de Educa«;:ao, Escolas e Agru

pamentos de Escolas), de alguma desconcentra«;:ao derivada nos Directo

res das mesmas e de centraliza«;:ao (Servi«;:os de Administrac;ao Escolar e

Servi«;:os Tecnicos).

5. 0 quadro organizacional resultante da outorga da possibilidade

do exercicio da autonomia

o inventario das possibilidades juridicas de outorga do exercicio da

descentraliza«;:ao e da desconcentrac;ao, potencialmente gerador de auto

nomia, nao nos indica nem a quantidade nem a qualidade desse exercicio

enquanto possibilidade de acc;ao social e organizacional. Seja enquanto

outorga seja enquanto ac«;:ao dos actores, poderemos falar de autonomia

desde a realizac;ao de 0,01% a 100% da autonomia possivel. Reconhece

remos facilmente que, no 5eculo XXI, s6 fara sentido falar de autonomia
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num contexto de aCl;:ao concreta porque, em abstracto, ja nenbum pais e

aut6nomo, muito menos uma qualquer sub-organizas;ao intranacional.

Dai que a classificas;ao das possibilidades de exerdcio da autonomia

- uma vez que a classificacyao do exerdcio e do dominio da observac;:ao

das praticas de autonomia - exige, pelo menos, criterios e indicadores,

sendo desejavel que eles sejam operacionalizados numa escala. Por ora,

prescindiremos da escala mas e impossivel prescindir dos criterios e dos

indicadores.

Movendo-nos no dominio organizacional, e mister inventariar crite

rios e indicadores que sejam de natureza organizacional.

As teorias neoclassicas da administras;ao e da gestao, pela sua simpli

cidade, fomecem-nos uma chave da Ieitura das func;:6es administrativas,

desde a direcs;ao it execuc;:ao, passando pela gestao.

Distinguiremos nas func;:6es politico-administrativas de cada organi

zac;:ao tres grupos distintos de poderes e de liberdades. Tais grupos sao: 1)

a possibilidade do exercicio da direcs;ao politica, possibilidade que esta

a montante daquele cicio de gestao; 2) a possibilidade do exercicio da

gestao; 3) as liberdades ou formas possiveis de execuc;:ao e de supervisao

da acs;ao.

Associados a cada urn destes tres grupos de poderes estio tres gru

pos de liberdades, conforme 0 quadro I, que segue.

QUADRO I - Grupos de poderes e de liberdades no ambito cia outorga cia possibilidade

do ex:erdcio da autonomia

Grupos de poderes liberdades para 0 exercicio da
autonomia

Possibilidade de exercicio da direC\:ao ou FonnuIal'ao de finaIidades, de objectivos
do poder politico-organizacionaI gerais, de objectivos especificos e

de orientarroes estrategicas em cada
programa de cada urn dos dominios de
intervenl'iio da organizal'ao.

1,



Os (des)caminhos da autonomia das escolas 109

possibilidade de exerdcio do cicio inteiro Flabora~o de programas de aqao
da gestao ou cicio organizacional (planeamento) em cada domlnio de

ac~o;

Organiza~o e previsao dos meios
humanos e materiais e dos processos
tanglveis e intanglveis necessarios
aexecu~o e/ou readapta~o dos
programas;
Supervisao (acompanhamento da
execu~o dos programas para informa~o
sobre as necessidades de a1ter~o ou
form~ode pessoal;
Avalia~o e controlo da qualidade, com
nova inform~o para recome~o do
cicio com as mudan~ necessarias nos
programas.

Possibilidade de execu~o dos programas Execu~iio flexlvel e adaptativa dos
de aqao adequando-os aos contextos e as programas de ac~o versus execu~iio

pessoas em concreto. em conformidade com as normas e
Possibilidade de supervisiio da aqao instru'r0es.
executora e dos aetores com vista a Supervisiio e acompanhamento da ac~o

melhoria e dos actores com vista amelhoria da
ac~iio e da forma~o dos actores.

De acordo com 0 Quadro I, a nive1 organizacional, podemos classifi

car as organizafYOes em 10 niveis quanto as possibilidades do exercicio

da autonomia:

1. organizao;:6es com poder politico-organizacional: possibilidade

de, em todos os seus dominios de ac¢o: 1) formular a politica e

a orientayao estrategica, isto e com possibilidade de direcyao po

litico-organizacional; 2) exerdcio de todas as funy6es do cicio da

gestao; 3) e de realizafYao da execufYao flexivel e da sua supervisao;

2. organizao;:6es com poder politico-organizacional parcial: possibili

dade de, em alguns ou algum dos seus dominios de ac¢o: 1) for

mular a politica e a orienta¢o estrategica, isto e com possibilidade

de direcfYao politico-organizacional; 2) exerdcio de todas as fun

y6es do cicio da gestao; 3) e de reaIiza¢o da execuyao flexive1 e sua

supervisao;

3. organizao;:6es com poder de gestiio: em todos os seus dominios de ac

¢o, estiio sem possibilidade de formulayao politica e de orientayao
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estrategica, mas com possibiliclade de realiza~ao total do cido da

gestao e de realiza~o cia execu~o flexivel e cia sua supervisao;

4. organizar;:oes com poder parcial de gestao: estao sem possibiliclade

de formula~ao politica e de orienta~ao estrategica mas, em algum

ou alguns dos seus dominios de a~o, tern possibilidade de reali

za~ao total do cido cia gestao e de realiza~ao da execu~o flexivel e

cia sua supervisao;

5. orlW'izar;:oes com poder de gestao limitado: estao sem possibilidade

de formula~o politica e de orienta~ao estrategica em todos os seus

dominios de ac~ao, e tambem sem possibilidade de realiza~ao com

pleta do cido cia gestao, podendo exercer apenas uma ou mais que

uma fase deste mas nao a sua totalidade, podendo ainda realizar a

execu~ao flexivel e a sua supervisao;

6. organizar;:oes com possibilidade de execur;:ao flexivel: em todos os

seus dominios de ac~ao, estao sem possibilidade de formula~ao po

litica e de orienta~ao estrategica, sem possibilidade de realiza~o de

qualquer parcela do cido da gestao mas com possibilidade de exe

cu~ao flexivel e de supervisao dela;

7. organizar;:oes com possibilidade de execur;:ao flexfvel parcial: em al

gum ou alguns mas nao em todos os seus dominios de ac~ao, estao

sem possibiliclade de formula~ao politica e de orienta~o estrategi

ca, sem possibilidade de realiza~ao de qualquer parcela do cido da

gestao mas com possibilidade de execu~ao flexivel e de supervisao

dela;

8. organizar;:oes sem possibilidade de execur;:ao flexivel mas que arris

cam a ~delidade normativa e a acr;:ao estrategica: em todos os seus

dominios de ac~ao, arriscam uma execu~ao flexivel e de supervisao

dela;

9. organizar;:6es sem possibilidade de execur;:ao flexivel mas que arris

cam parcialmente a infidelidade normativa e a acr;:ao estrategica: em

alguns dos seus dominios de ac~o, arriscam uma execu~ao flexivel

e de supervisao dela;

10. organizar;:oes sem possibilidade de execur;:ao flexivel: em todos

os seus dominios de a~o, estiio sem possibiliclade de formula~o
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polftica e de orienta~o estrategica, sem possibilidade de realiza~ao

de qualquer parcela do ciclo da gestio e sem possibilidade de exe

cu~ao flexivel, mas antes aceitam uma execu~o em conformidade

com as normas, regulamentos e procedimentos rigidos.

Face ao que fica dito, podemos relacionar os poderes e as liberdades

outorgaveis por via politico-administrativa com os niveis da ac~o orga

nizacional, 0 que fazemos no Quadro II, que segue.

QUADRO II - Poderes e liberdades outorgaveis por via politico-administrativa

com os nfveis da ac¢o organizacional

Poderes e Iiberdades outorgaveis por via Niveis da~ organizacional
poJitico-administrativa

Descentral~aopolitico-tecnico- Liberd.de politico-organizacional, orga-
-funcional nizacional e de execu>3o.

Descentraliza>3o adrninistrativo-tecnico- Liberdade de 'C>l'io organizacional e de
-funcional execu>30.

Desconcentr'>30 originaria tecnico- Liberdade de aC>30 organizacional,
-funcional que rode ser limitada a deterrninados

dominios, e liberdade de execu~iio,

que tambem pode ser limit.da. AC>l'io
estrat4ica (Crozier e Friedberg, 1977,
e infidelidades normativas (Lima, 1998
e 2003) podem aumentar 0 poder e os
dominios da aC>l'io.

Desconcentra~o derivada Liberdade de .c>30 organizacional
parcelar e condicionad., e liberdade
de execu>3o, que tambem pode ser
limitada.~o estrategica e infidelid.des
normativas podem aumentar 0 pader e
os dominios'da ac>30.

Centraliz'>30 flexivel Liberdade de execU>3o flexivel. A~iio
estrategica e infidelidades norm.tivas
podem aumentar 0 poder e os domfnios

da ac>30.

Centraliza>30 normativa e procedimental Execu>30 em conformidade. AC>l'io
estrategica e infidelidades normativas
podem aumentar°poder e os dominios
da aC>30 e realizar outros objectivos.
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6. Uma classifica~o politico-administrativo-organizacional do J

exerdcio da autonomia

o cruzamento dos poderes e liberdades outorgaveis por via politi

co-administrativa e por via organizacional perrnite-nos inventariar urna

classjfica~iio do exerdcio da autonomia, desde urn grau maximo a urn

grau minimo de autonomia. Tomaremos 0 caso Portugues. A autonomia

de grau maximo engloba todas as subsequentes e assim sucessivamente.

Desenvolvemos esses oito graus no Quadro III, que segue, relacionan

do formas de autonomia, institui~oes delas possidentes e caracteristicas

principais decada forma e grau de autonomia. Obviamente, em rigor, ja

nem os Estados-Na~iio sao autonomos, vinculados que estiio aos tratados

mais ou menos federalizadores supranacionais (quando niio continen

tais) e aos tratados intercontinentais, quando niio mundiais, como e 0

caso dos prindpios e valores universais da ONU e dos seus sectores.

QUADRO III - Formas de autonomia, institui~aes delas possidentes e caracteristicas

prindpais da autonomia

Formasde Institui~oes Caracteristicas da Autonomia
autonomia

Autonomia Estado-Comunidade Elabora~iio do Projecto de Sociedade
Constitudonal atraves da Constitui~oe das Leis-

-Quadro e das Leis de Bases.

Autonomia Estado e Regiaes Elabora~iio dos instrumentos legals
Legislativa Aut6nomas orientadores da aC'rao poHtico-

-administrativa.

Autonomia Estado, Regi6es Formula~iio das politicas, de
politica e Aut6nomas, orienta'roes estrategicas e de objectivos
politico- Municipios, proprios.
-organizacional Fteguesias, A escola nao poded, formalmente,

algumas Entidades exercer estes poderes. Podera ocupar
descentralizadas e os espa~os de ambiguidades formals e
des'concentradas ter acesso a algumas Cranjas de a~o
poli*o-tecnico- politico-estrategica, niio preenchidas
-funcionalmente pelas atribui'roes dos 6rgios nacionais.
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Autonomia Todas as anteriores, Poder e liberdade regulamentar; poder
Administrativa e as entidades e hberdade de desenvolver todo 0 cicio
organizacional descentralizadas organizacional e da execw;ao flexivel;

tecnico- poder de praticar actos definitivos.
-funcionahnente e, Come'i"Jldo 0 cicio organizativo no
em principia, tambem planeamento, as escolas poderao
as desconcentradas cumpri-lo integralmente apenas
tecnico- em alguns dominios curriculares
-funcionalmente, no e pedag6gicos, tais como: Projecto
todo ou em parte Corricular de Escola, Projecto

Curricular de Turma. organiza.,ao
da educa.,ao especial e dos apoios
educativos) orienta~o escolar e
educacionaI, componente curricular
de escola, metodos pedag6gicos e de
avaliac;:iio.

Autonomia Todas as anteriores, Poder e liberdade de decidir teenica e
tecnico-funcional no todo au em parte, cientificamente sobre as questoes do
oupoderde mesmosecom seu nive! de administra,ao, de gestao
pericia algumas limilo,6es e de execuiYao. No caso das escolas,
(Nocaso na desconcentra'Y3-0 isto englobaria a gestao do curriculo
das escolas, tecnico-funcional nacional e a formulac;:iio do curriculo
autonomia local. Quanta ao primeiro, as escolas,
cientifica, sem autonomia politica, DaO poderio
curricular e nem elaborar os objectivos gerais oem
pedag6gica) os conteu.dos do curricula nacional.

Quanto ao segundo, as escolas poderao
exercer eslo liberdade.

Autonomia Todas as anteriores, Possibilidade de se autogerir
financeira no todo au em parte, financeiramente, em graus de

mesmosecom autonomia variada e crescente, desde
limita~oes, sobretudo o minimo de ter or~ento pr6prio
na deseoneentra~ao garantido por outrem. poder de
tecnico-funcional arrecadar receitas e processar despesa~

originaria e na sem autoriza~ao superior, ate poder
desconeentra~ao gerar 0 seu pr6prio dinbeiro.
derivada Os niveis na realiza¢o desta autonomia

seriio:
- 0 prirneiro, 0 aeima referido;
- 0 segundo, 0 de gerar reeeitas

pr6prias. de poder cobrar algumas
taxas criadas por outrem e de poder
transferir reeeitas entre rubricas (caso
das Esi::olasl Agruparnentos);

- 0 tereeiro, 0 de poder eriar rubricas
pr6prias. taxas e tarffas (Adm.
Regional e Municipal e empresas
pliblicas e alguns institutos publicos);

- 0 quarto, 0 de garantir 0 seu pr6prio
jinanciarnento (Estado).
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Autonomia Todas as anteriores, Propriedade do patrim6nio im6vel
patrimonial descentralizadas e m6vel. A escola esta, portanto, fora

desta possibilidade.

Autonomia Todas as anteriores, Possibilidade de adequar os objectivos
deexecw;ao descentralizadas e espedficos, os tempos, os espac;os,
f1exlvel e da desconcentradas e os modos e os recursos, conforme as
sua adequa.;ao ainda as centralizadas necessidades do, clientes e dos uswlrlos.
aos clientes e com men~o expressa A escola tern esta possibilidade em
usuarlos para 0 efeito alguns pouco, destes indicadores.

7.0 engenho do SenhorX: Limita..oes burocratico-organizacionais

aautonomia instituinte

Nao so as diferentes categorias de autonomia e de organizacroes re

feridas anteriormente se «juridicizam» em niveis de intensidade variada

conforme as limitacroes que 0 Poder Politico e as entidades delegantes en

tendem introduzir aos poderes e liberdades de «tipo-ideal» inventariados

como tambem os poderes e liberdades assim estabelecidos acabam por

ser limitados por: 1) organizayao burocratico-compartimentalizada por

areas e dominios de actua<j:iio; 2) uma concepcrao regulamentadora do

exercicio da ac<j:iio.

7.1. A limitap'iO da autonomia pela divisionalizafao da construfao

da burocracia organizacional

No que respeita ao primeiro ponto e, de facto, as organizayoes apre

sentam-se divididas em areas e dominios de accrao mais ou menos es

tanques, de dificil coordena<j:iio entre si, como pioneiramente analisaram

Lawrence e Lorsh (l969) e Henri Mintzberg (l990 e 1993) consolidou,

com tend~nciapara a competicrao, quando nao sobreposi<j:iio de umas em

rela..ao as outras. No caso das escolas, eexemplo 0 apelo imensas vezes re

petido da necessidade de preval~nciados aspectos curriculares e pedago

gicos sobre os aspectos administrativos sem que os resultados se tenham

alterado significativamente nos tiltimos vinte anos.

Nesta linha, a introducrao de urn gestor financeiro nas escolas,ja varias

vezes enunciada nos tiltimos vinte anos como objectivo a concretizar, nao

deixaria de ser 0 golpe de misericordia nos objectivos primeiros da escola
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e urna fonte de conflitualidade. Para alem da sua injustificatyao social pois

as escolas t~, ern media, 125.000 euros para gerirem ern despesas cor

rentes e de investirnento, sendo as despesas de pessoalestabelecidas e ga

rantidas centralrnente. 0 que sera necessario e dar forma~aoaos Directo

res e ao pessoal tecnico na area financeira.

Refor~-se assirn a ideia de uma Unica cabe~ ou 6rgao de coorde

natyao de todas as areas e dominios de ac~ao das escolas/agruparnentos,

6rgao que garanta, ao mesmo tempo, a coordenacyiio dos objectivos e in

teresses, no sentido de que as finalidades essenciais das escolas/agrupa

mentos se curnprarn.

7.2 A limitafao da possibilidade da realizafao da autonomia pela

regulamentafao do seu exerdcio

No que respeita ao segundo ponto, e na pratica, para quem dirige ou

ja dirigiu organiza~oes, 0 maior obstaculo ao exerdcio dos seus poderes

e liberdades legais-forrnais e a regularnenta~ao desse exerdcio por parte

das entidades supervisoras e coordenadoras que, quase sempre, acabam

por se tomar, por urn processo de anestesia e astenia dos supervisadosl

/coordenados, superiores hierarquicos que afunilarn cada vez rnais a Ii

berdade de ac~ao dos actores de «baixo», corn regularnentos mais esped

ficos e mais detalhados, num «decreto», inconscientemente interiorizado

como de menoridade dvica, tecnica e organizacional e ainda de senti

mento de incapacidade, por parte de quem recebe as ordens6
•

Este processo e tanto mais grave quanto, a maior parte das vezes, tais

coordenadores/supervisores nao tern sequer tais poderes, mas assurnem

nos porque a realidade, «col ern baixo», nao se passa a seu preceito e por

que a emancipacyiio que a autonomia pode proporcionar irnplica trabalho,

responsabilidade e risco que nem sempre os reivindicantes da autonomia

estao dispostos a suportar. Estes acabam por legitirnar a intrusao daque

les, privando tarnbem os trabalhadores da autonomia de urn grande es

pa~o de liberdade.

E eis aqui, portanto, urna boa rmo para que a autonornia s6 deva

ser reconhecida a quem tenha demonstrado trabalho, responsabilidade,

Ver a este respeito 0 excelente livro de Joao Lopes e Rutherford sobre a Regula¢o des Compor
tamentos em Sala de aula, Alrnedina. Coimbra, 1994. Ver ainda lolio Lopes (2003).
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respeito pelo ideario do servi~o publico, criatividade e vontade de inovar.

Mas a questao da lirnita~o do exercicio da autonornia pela sua regu

lamenta~ao levanta a discussao sobre as possibilidades da ultrapassagem

da organiza~aoburocratica. Esta preve, regulamenta e delimita os pro

cedimentos da ac~o e tenta conformar 0 comportamento dos actores

a estes condicionamentos. 0 desafio e encontrar formas alternativas de

organiza~ao.

7.3. Epossivel uma organizafiio mais participativa e mais geradora

de autonomia

Na literatura brganizacional sao ja muitos os adjectivos para classi

ficar uma organiza~ao superadora da burocracia - desde organiza~ao

post-burocratica, organiza~ao adhocratica, organiza~ao flexivel, anarquia

organizada, organiza~ao do terceiro tipo, organiza~ao participativa, or

ganiza~o inteligente, organiza~ao adaptativa - mas poucas as propos

tas concretas para uma organiza~aoalternativa que, na sua operaciona

liza~o e instrumenta~o, acaba por ter sempre uma forte componente

burocratica.

De qualquer forma, e posslvel contrapor aorganiza~o burocratica,

caracterizada pela busca da racionalidade causa-efeito e sequencia entre

objectivos, meios, processos, fun~oes e responsabilidades estanques, pro

dutos e comportamentos standard, estabelecidos antecipadamente como

se 0 processo fosse completarnente previslvel, controlavel e corn resulta

dos iguais aos previstos, atraves de regulamentos de execu~ao, uma outra

organiza~aoque de mais liberdade aos decisores e aos actores no processo

organizativo e os controle pelos processos e pelos resultados.

Os Ultirnos trinta anos assistirarn aemergencia do conceito de regula

~ao como reac~ao contra a perda de eficacia da burocracia, por urn lado;

contra a ausencia de eficiencia e de eficacia das propostas alternativas a
burocracia, por out~; e como processo de fazer intervir diferentes acto

res, parceiros nas dei::isoes no contexte das novas organiza~6es marca

das por uma rela~o estreita com os clientes e com 0 mercado (Barroso,

2003,2005 e 2006) para harmonizar artificialrnente os interesses, na feliz

expressao de David Hu'me (I 740-1993), repetida exaustivarnente por

Herbert Spencer (1880-1981).
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A regulas;ao apresenta-se portanto como urn"processo de substitui

s;ao da decisao a partir de cima, da burocracia, pela decisao em concer

tas;ao mas, na sua operacionalizas;ao, exige, tambem, urn adequado nivel

de formalizas;ao e de burocratizas;ao, que pode ser flexivel mas nao dei

xani nunca de ser algo burocnitico, ate porque a burocracia tambem e

urna forma de regula<,:ao, embora a mais rigida forma, atraves do controlo

antecipado.

A regulas;ao pressupoe 0 controlo das organiza<,:oes pelos valores em

pnitica, pelos processos, pelos resultados e pela satisfa<,:ao dos clientes e

dos usmirios/utilizadores e pelo mercado em geral, propondo urna or

ganiza~ao com alguma liberdade de acs;ao politica e organizacional para

poder fazer os ajustamentos necessanos.

A oposis;ao entre burocracia e organiza~ao flexivel, regula<,:ao ou au

to-regula<,:ao, com propostas tambem opostas de exerdcio da autonomia

(nao-autonomia ou ac<,:ao estrategica ou infidelidade normativa na bu

rocracia) e de exerdcio do controlo permite-nos regressar 11 critica 11 re

gulamenta~ao do exerdcio dos poderes e liberdades como forma da sua

usurpas;ao aos «actores de baixo».
f

Com efeito, se alguem quer promover 0 exerdcio da responsabilidade,

da autonomia, da democracia e da participa~ao,nao pode substituir-se 11

discussao necessaria da concretiza~aodas condi<,:oes do exerdcio desses

valores nem que seja necessario contratualizar a transferencia dos pode

res-liberdades com interessados responsaveis e com resultados/compe

tencias ja demonstrados.

Pelo que 0 exerdcio da autonomia irnplica liberdade, urn quadro or

ganizacional adequado 11 forma de autonomia a contratualizar, os meios

tangiveis e intangiveis necessarios e 0 controlo dos valores, processos e

resultados alcan<,:ados mas nunca a regulamenta<,:ao antecipada dos pro

cessos, dos meios e dos comportamentos.

Se, de facto, se persegue 0 refor<,:o da autonomia das escolas, objecti

vo inlimeras vezes enunciado pelos poderes politico-administrativos mas

que as evidencias empiricas de realizas;ao s6 confirmam muito parcial

mente, e necessario estabelecer as escolas objectivos e meios, dar-lhes li

berdade de ac<,:ao e responsabiliza-Ias pelos resultados e pelos processos

realizados e alcan<,:ados.
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Isto nlio significa que 0 exercicio da autonomia possa estabelecer, ele

pr6prio, os villores a prosseguir pela organiza~o, no nosso caso a Esco

lao Essa questao edas mais importantes a discutir, antes de se proceder a

qualquer analise das possibilidades da rea1iza~o da autonomia na Escola

Publica Estatal ou da Escola enquanto Projecto de Sociedade (Formosi

000,2005). No entanto, esta analise fica para nova oportunidade.
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VII. EScOLA, AUTONOMIA E
AVALIA<;AO.O PRIMEIRO ANO DE

I GOVERNA<;AO POR CONTRATO

JOAO FORMOSINHO

JOAQUIM MACHADO

Introdu~o

o conceito de autonomia aparece associado aescola portuguesa no

contexto do debate sobre a Reforma Educativa, ap6s a Lei de Bases do Sis

tema Educativo (Lei n.O 46/86, de 14 de Outubro), invocando-se como seu

fundamento a participa~o democnitica e a abertura da escola acomu

nidade local e reivindicando-se a descentraliza<;:ao politica do territ6rio e

das politicas publicas. A invectiva<;:ao do sentralismo e da administra<;:ao

burocnitica mobiliza analises e argurnentos que real<;:am as disfun<;:6es da

burocracia, convivendo com uma agenda de desconcentra<;:ao de servi<;:os,

fun<;:6es e competencias, em nome tambem da modemiza~oe da racio

naliza<;:ao da administra<;:ao publica. Esta ambivalencia da autonomia - a

participa<;:ao democratica na defini<;:ao das politicas educativas e a eficacia

e eficiencia da gestao das escolas - esta na base da politica de refor<;:o da

autonomia das escolas e do reordenamento da rede escolar, com a alte

ra<;:ao dos 6rgaos de governa<;:ao da escola e 0 agrupamento de escolas

iniciado em finais dos anos 90 do seculo XX (Formosinho & Machado,

2000a e 2005).

Entretanto, vai-se desenvolvendo a modalidade de governa<;:ao por

contrato, acolhida no Decreto-Lei n.° 115-N98, de 4 de Maio, e reto

mada no Decreto-Lei n.O 75/2008, de 22 de Abril. A ideia de govema<;:ao

por contrato implica a negocia<;:ao explicita entre a escola e 0 Ministerio

da Educa<;:ao sobre as metas a prosseguir, 0 compromisso sobre as ac<;:6es

a realizar e 0 periodo da sua realiza<;:ao e os contributos conjuntos das
partes para a prossecu~o das metas (Gaudin, 1999). Embora a regula<;:ao
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contratual aparec;a como urna caracteristica de urna sodedade crescente

mente liberal e de retrac~o do Estado, limitado a mera fun~o de regu

la~o de relayoes privadas entre os ddadaos, a contratualizayao pretende

ser urna alternativa a tradi~o centralizada e burocratica de gestao das

escolas, sem optar por urn modelo de escola privatistico, de natureza em

presarial (Fernandes, 2000:87-88).

o reforyo da autonomia das escolas e, pois, urn estadio de desenvol

vimento no processo de reconceptualizayao do papel do Estado na edu

cayao e de legitima~o da sua intervenyao na governayao das escolas, re

querendo, ao mesmo tempo, maior responsabilizayao dos actores locais

e mecanismos de prestayao de contas, postos em evidenda pela evoluyao

dos programas de avaliayao das escolas (Formosinho & Machado, 2007).

A utilizayao deste instrumento de politica publica - a autonomia das es

colas - diverge de pais para pais no que concerne as areas e dominios,

bern como aos dedsores no interior da escola (director, professores, or

gaos), com urna tendencia crescente para a atribui~o de responsabilida

des individuais e/ou colectivas aos professores (Portugal, 2007) com vista

a melhoria da "qualidade do ensino": a deterrninayao das competendas a

desenvolver, a defini~o do conteudo e dos tempos escolares das materias

obrigatorias ou opdonais, a selecyao de manuais escolares, a adopyao de

metodos de ensino, 0 agrupamento dos alunos para certas actividades de

aprendizagem, a determinayao de criterios para a avalia~o interna dos

alunos e para a transiyao de ano ou delo, a concep~o do conteudo e a

aplicayao das provas de exame conducentes a uma qualificayao certifica

da.O objectivo e que estas medidas se traduzam em melhoria das apren

dizagens dos alunos e se reflictam na melhoria das suas classificayoes

academicas e no aumento dos niveis de escolarizayao da populayao. Por

outro lado, a responsabilizayao dos professores e ainda incitada atraves

de medidas de avalia~o que assumem modalidades variadas: inspec~o

a nivel individual ou colectivo por urn corpo de especialistas externos it

escola, auto-avalia~o das escolas, avalia~o individual pelo director, ava

liayao individual pelos pares (Eurydice, 2008).



Escola, autonomiae~. 0 primeiro ano de~ por contrato 12

Objectivos

Nas duas Ultimas decadas tern sido transferidas para as escolas portu

guesas fun~oes e competencias em varios dominios de gestao: organiza

~ao pedag6gica, organiza~o curricular, recursos humanos, a~o social

escolar e gestao estrategica, patrimonial, administrativa e financeira. Em

10 de Setembro de 2007, vinte e duas escolas celebrararn contrato de au

tonomia com 0 Ministerio da Educa~o, sendo-lhes sido reconhecidas

algumas competencias para a prossecu~ das metas estabelecidas no seu

projecto de desenvolvimento, desenhado a partir dos relat6rios de auto

-avalia~ao e de ava1ia~ao extema (Formosinho, Fernandes & Machado,

2007). Estando em curso a operaciona1iza~o deste projecto, quisemos

saber que significados os actores locais atribuem 11 autonomia da escola,

como valorizam 0 contrato, quais os aspectos que nele sao valorizados

equal 0 seu impacto no funcionamento da escola. Pretendemos ainda

compreender as condi~oes de implementa~ao dos programas de melho

ria das escolas com contrato de autonomia e conhecer dimensoes e niveis

de aprofundarnento da autonomia explicitados pelos gestores escolares.

Metodologia

o objectivo do nosso estudo e investigar as politicas de refor~o da

autonomia nas escolas na sua complexidade e em contexto natural, pro

curando 0 contacto com os actores escolares no seu local de trabalho e

estudando as suas representa~oes, considerando significativa a sua ac~ao

e os significados que eles the atribuem. Sem nada querer provar, indaga

-se sobre as suas inten~oes, reconhece-se a natureza mUltipla e dinamica

da realidade escolar e assume-se que a interac~ao do investigador e dos

sujeitos provoca modifica~oes reciprocas. 0 objectivo deste estudo qua

litativo e 0 de compreender 0 comportamento e experiencia dos actores

escolares, compreender 0 processo mediante 0 qual eles constroem signi

ficados e descrever em que consistem estes mesmos significados (Bodgan

& Biklen, 1994: 70). Preocupa-se, por isso, mais em saber como as coisas

acontecem que com os resultados, analisa os dados de forma indutiva,
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inferindo condusoes e construindo abstra~oes,e interesS<i-se pelas pers

pectivas dos participantes e pelo modo como estes interpretam os signi

ficados e dao sentido ao funcionamento da escoIa, como experimentam,

interpretam e estruturam 0 mundo em que vivem, sem pretensoes de ge

neraliza~o das suas condusoes.

Embora 0 nosso estudo recorra a contactos individuais, visitas as es

colas, conversas informais, pesquisa documental e entrevistas, os resul

tados provis6rios que aqui apresentamos provem de entrevistas semi

-estruturadas aos oito presidentes de escolas ou agrupamentos de escolas

- quatro escolas secundarias (E51, E52, ES3, ES4) e quatro agrupamen-

tos (AEl, AE2, AE3, AE4) - da regiao norte que celebraram contrato de

autonomia com 0 Ministerio da Educa~aoem 10 de 5etembro de 2007.

Resultados

o estudo realizado permite identificar a valoriza~o pelos gestores es

colares da autonomia e de politicas de refor~o da mesrna, bern como a va

Ioriza~ao do contrato de autonomia pelo alto valor simb6lico que assume

e pela imagem social da escoia que projecta. Contudo, os gestores sentem

uma grande pressao de outras poHticas tomadas "acima e fora" da escoia

que Ihes altera 0 ambiente interno, retira energias, desvia as aten~oes e

obriga a urn compasso de espera da autonomia.

1. A valoriza~o do aprofundamento da autonomia

A autonomia e entendida como capacidade de tomar decisoes e Ii

berdade de definir as pr6prias regras de funcionamento, esbarrando, no

entanto, com uma realidade que regulamenta pormenorizadamente a ex

cepcionalidade da regra. Os gestores valorizam, entretanto, alguns avan

~os e explanam algumas.linhas de desenvolvimento necessario na politica

de refor~oda autonomia.
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I. I. Concepfoes de autonomia

o entendimento de que a autonomia da escola e "a capacidade de

definir as suas pr6prias regras, de criar mecanismos de auto-regula~o"

(AE3, p. 1) pressupoe urna "ideia de soberania" para a escola (ES2, p.11)

que a tutela nao pode senao rejeitar, porquanto perderia 0 "poder" de

que dispoe sobre a escola (ES3, p. 11). Na verdade, os ventos que sopram

aparentemente a favor da autonomia da escola transportam urna relativa

dose de desconfian<;:a por parte da tutela sobre os gestores das escolas, ao

mesmo tempo que comportaria urn emagrecimento da Administra~o

que ela mesma nao encara com optimismo. Neste jogo de "poder'; dar

mais autonomia aescola "implica esvaziamento das estruturas centrais e

regionais" (ES2, p. 10 e 12).

Neste sentido, a ideia de contrato e recebida positivamente, por pres

supor "menos teia buromitica na tomada de decisao" (ES2, p. I) e na con

di<;:ao de dar autonomia para resolver problemas que nao existem e que

podem vir a surgir (ES2,p. 8 e ES3, p. 11). Tem-se a percep<;:ao de que a

autonomia e urn caminho a percorrer, urn caminho que comporta riscos

(ES1, p.12) e responsabilidades (AE3, p.3) «:; que s6 se pode aperfei<;:oar,

fazendo-o (ES1, p.IS). Por isso, manda a prudencia que nao se tirem con

clusoes definitivas nurna altura em que 0 p~ocesso de contratualiza~o

ainda esta no inlcio: "Isto edemasiado pouco tempo para urna coisa des

tas. E deve ser perspectivado, de facto, como urn caminho. 0 mais dificil

aqui e, de facto, compaginar a sobrevivencia dos contratos de autonomia

ou, de urna forma mais abrangente, de urna 16gica de desenvolvimento

progressivo de autonomia, porque deve ser progressivo, deve ser susten

tado, deve ser sustentavel tambem" (ESI, p. 15).

Reage-se, no entanto, contra uma ideia de contrato de autonomia

como clausulado a curnprir e do qual nao se pode sair, como delimitador

da autonomia ao que se encontra escrito, como inventario de problemas

ja identificados e de respostas autorizadas. Esta "coisifica~o" da auto

nomia a que 0 contrato da co~o elimitadora da autonomia concebida

como capacidade para resolver os problemas que, nao existindo hoje, po

dem existir amanha e, por isso, como assun~o de competencias aloca

das em niveis superiores da Administra~o. Esta concep~o entronca na

politica de transferencia de mais competencias da Administra<;:ao para
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as escolas, como a que se processou nos tempos que antecederam e se

seguiram acelebra~o dos contratos de autonomia. Assim, "muitas com

pet~ncias que estavam no contrato, que se solicitavam para as escolas, de

repente, passam a ser transferidas para todos" (ES4, p.3).

Esta situa~o alimenta a percep~o de que "isto e uma mao cheia de

nada e outra de coisa nenhurna': como constata urn membro de urn Con

selho Pedag6gico de urna das escolas (AE3, p. 10), embora as escolas que

nao t~m contrato pensem que as que 0 t~m dispoem de mais maleabili

dade, mais flexibilidade para 0 que querem fazer, respondendo estas que

t~m "exactamente as mesmas regras que eles. Com objectivos diferentes

a atingir" (ES4, p. 7).

Na verdade, as escolas com contrato reivindicam a autonomia como

"urn estado em que a escola se encontra para (... ) tomar decisoes" (ES2,

p. 2), reivindicam liberdade de processos e avalia~o pelos resultados,

sem imposi~ode regras apartida (ES4, p. 7), reivindicam assurnir novas

responsabilidades (ES3, p.3). Entretanto, valorizam a agiliza~ao de algu

mas pniticas administrativas e, embora declarem que os contratos fica

ram "aquem das expectativas", valorizam 0 caminho que estao a percor

rer, consideram que a autonomia "e urn caminho born para andar" (ES2,

p.ll), que "nao podemos dizer que seja mau [0 que ja foi conseguidoj,

nao pioramos, mas precisamente 0 contrario" (ES3, p. 4), e que "n6s nao

queremos perd~-la" (AE3, p. 10), por pequena que seja: "N6s ja fizemos

este caminho, outras escolas nao faziam e, portanto, hoje conseguimos

raciocina-Ia, conseguimos avalia-Ia, conseguimos apontar-lhe limita~oes

e lacunas e expor 0 que ficou abaixo das nossas expectativas. Por isso,

estaremos mais amadurecidos e mais robustos para fazer 0 resto do cami

nho e chegar aforma1iza~o. Portanto, nao quereriamos rasgar 0 contrato

por magrinho'.que ele seja:' (AE3, p.10).

1.2. Dimensoes e niveis de aprofundamento contratualizados

Actualmente'as escolas podem ser "construtoras do curriculo" (ES1,

p. 12). A margem de liberdade de que dispoem e actualizada conforme a

capacidade de interven~odos decisores institucionais e locais. Contu

do, s6 tres gestores 'se referiram a concretiza~oes nos dominios pedag6

gico e curricular. Um 'real~ uma experiencia de organiza~opor equipas
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educativas no 8.0 ano de escolaridade, 0 que implica 0 rompimento com

a unidade turma e a possibilidade de urn aluno "passar de urn grupo

para outro em fun,?-o do seu ritmo de aprendizagem" e "ate, por exten

sao, estar numa disciplina num grupo e noutra disciplina noutro" (E53,

p. 5), afirmando que "nao conseguiriamos [esta "mudan~ grande"] se

nao tivessemos contrato de autonomia. Outro destaca a possibilidade de

mudar a carga curricular no Estudo Acompanhado e a dura,?-o do bloco

lectivo em algumas disciplinas, bern como de alterar 0 calendario esco

lar (AE4, p. 2 ell). Urn terceiro refere que 0 contrato "permitiu oferecer

apoio pedag6gico" (E52, p.l), talvez pela atribui,?-o as escolas de urn cre

dito acrescido de horas que, a nao ser utilizado, poderia ser convertido em

equivalentefinanceiro. Esta conversao e, por isso, tambem urn ganho do

contrato de autonomia (E52, p.2).

Ja a possibilidade de designa,?-o dos coordenadores de departamento

e percebida como uma "antecipa<;ao" do modelo de gestao que se anun

ciava (Decreto-Lei n.O 7512008, de 22 de Abril) e, portanto, como "urn

ganho que passou por nao ser, porque, passado urn ano, ja todas as es

colas tinham que 0 fazer" (E52, p.I). ~or isso, hoi quem considere que

"ha aspectos que estao no contrato de autonomia que ja nao tern sentido

estarem" (AE4, p.8).

No que respeita it gestao dos recursos humanos, os gestores sublinham

a possibilidade de recrutamento por oferta de escola para as necessidades

residuais antes de terminarem as "coloca<;oes ciclicas" (E53, p.4), "com

criterios da escola, com possibilidade de termos urna maior capacidade

de escolha, de selec<;ao de profissionais que se identifiquem com os pro

jectos para que os trazemos" (E5I, p.5). Embora este processo tenha apre

sentado algumas dificuldades de concretiza<;ao no primeiro ano, por nao

estar prevista na aplica<;ao informatica a excep<;ao das escolas com con

trato, nao deixa de ser reconhecido como "urna mais-valia" (E54, p. 3).

Entretanto, as concretiza<;oes e os ganhos parecem ser parcos face as
elevadas expectativas dos gestores:

"Viamos 0 contrato como uma possibilidade de sermos verdadeiramente
mais aut6nomos, a nivel da gestao dos recursos, da gestao do curriculo, da
gestao do tempo, gestao da pr6pria organiza<;ao. (... ) N6s queriamos mais
responsabilidades. Nao nos deram essas responsabilidades. Ficou urn bocado
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aquem das nossas expectativas. Mas, nao podemos dizer que seja mau, nao
pioramos, mas precisamente 0 contrario." (ES3, p.2-3).

"Inicialmente, tinhamos muitas expectativas relativamente ao projecto.
A escola tinha esperan~ de que podia fazer uma serie de actividades de uma
forma diferente, quer em termos curricu1ares, quer em terrnos pedagogicos,
experiencias, e depois viemos a verificar que nao era assim tao linear e tive
mos alguma desilusao relativamente ao inlcio do processo. Nao saiu como
esperava,o nosso contrato foi muito alterado:' (ES4, p. 1)

Esta relativa desilusao nao e, contudo, necessariamente pessimista ou

paralisante. Antes, pelo contrario, faz alimentar a ideia de que hoi muitas

competencias nos niveis superiores da Administra~oEducativa que po

dem ser assurnidas pelos gestores escolares: "A £SCOla ... nao tern proble

ma nenhum em assumir as competencias que nos queiram dar, dando

-nos os recursos que os outros tern para resolver os problemas" (ES2, p. 10).

1.3. Dimensoes e niveis de aprofundamento sugeridos

Os gestores querem ter mais poder de decisao. Querem recorrer me

nos ao pedido de autoriza~o superior para implementar respostas que

julgam mais adequadas aos problemas que diagnosticam. As suas expec

tativas de maior autonomia estendem-se, principalmente, 11 gestao finan

ceira, 11 gestao dos recursos humanos, 11 gestao curricular e 11 organiza<;:ao

pedagogica da escola.

No que se refere 11 area financeira, os gestores referem-se a algumas

propostas que "cairam" no periodo de negocia<;:ao do contrato, nao sim

plesmente por nao "encaixarem" no Ministerio da Educa<;:ao, mas por se

rem "liberdades" nao permitidas em toda a Administra<;:ao Publica (ES1,

p.2). Para varias escolas, 0 problema nao e tanto 0 de precisarem de "mais

dinheiro", mas 0 de quererem "gerir melhor 0 dinheiro': propondo como

melhor gestao 'a isen<;:ao do regime de duodecimos para melhor poderem

negociar os custos com os fornecedores de bens e servi<;:os:

"Sabemos que quem tern dinheiro tern margem de maior negocia<;:ao e
paga a pronto pagamento, mais pede poupar dinheiro. N6s nao temos grande
hip6tese porque, como recebemos as pinguinhas, nunca podemos dizer 'paga
mos tudo de uma\ez: Se calhar havia possibilidade de fazer negocia<;:5es anu
ais, mesmo de luz"agua, telefone, qualquer coisa de consumo: 'n6s fazemos
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aqui urn valor anual e pagamos acabe~' e poupamos uns 10 a 15 por cento.
1sso, na altura, nurna escola publica nao emuito visivel porque M or~mento

para isso, se gastarmos mais pagam-nos mais, se gastarmos menos, pagam
-nos menos, mas pense que era, se ca1har, a altura de uma boa gestao financei
ra se repercutir em mais-valias para a pr6pria organizayao, 0 que nao e0 caso,
naturalmente!" (E53, p. 6-7).

...•

Em todo 0 caso, reconhece-se os avanyos realizados a partir de 1989

(na sequencia do Decreto-Lei n." 43/89, de 3 de Fevereiro, prirneiro nor

mativo sobre a autonomia da escola), isto e, 0 aurnento da autonomia

desde que as escolas passaram a ter receitaspr6prias (ES1, p. 9 e ES2, p.2),

bern como a possibilidade de traduzir 0 credito horario em equivalente

financeiro (ES2, p.l), a transiyao de saldos nao sujeitos a cativayao (ES1,

p. 3). Ao mesmo tempo, afirmam a necessidade de rever a necessidade de

tramites que, durante urn certo tempo, mantem 0 dinheiro indisponivel

(AE4, p.l), assim como aventam a hip6tese de "oryamentos bianuais (... )

ou plurianuais complexos" (ES3, p. 9). Porem, nem todos os gestores se

consideram capacitados para lidar com urna situayao de diversidade de

fontes de financiamentos (oryamento geral do estado, receitas pr6prias,

financiamento publico de projectos). 'Um gestor considera necessaria

uma "monitorizayao" de proxirnidade, urn "acompanhamento [tecnico]

qualificado" (AE3, p.ll). Contudo, ou;os falam de exiguidade do orya

mento, de insuficiencia do "£Undo de maneio", de necessidade de gerar

outras receitas e gerir maior oryamento, sugerindo mesmo que seja feito

urn caIculo do custo de cada aluno e a escola compartilhe dos ganhos que

advem de gasto que seja inferior (ES4, p. 9-10).

No que concerne agestio dos recursos humanos, os gestores afirmam

a sua intrincada ligayao aautonomia da escola: "Nao e possivel gerir or

ganizayoes sem poder gerir os recursos humanos" (ES3, p. 9). H<i gestores

que afirmam a necessidade de garantir a continuidade dos docentes como

garantia do exercicio da autonornia, reconhecendo algurna vantagem na

substituiyao do concurso anual pelo concurso de quatro em quatro anos,

mas evidenciando a fragilidade desta medida, porquanto ela continua a

"decepar" a escola de tempos a tempos - "a escola foi inundada de pro

fessores que nao tinham nada a ver" com a escola e 0 seu projecto em

construyao (AEl, p.3) -, quando se sabe que "levam-se anos a fazer uma
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equipa" (AE2, p.9). 5endo a continuidade das equipas docentes necessa

ria para a sustentabilidade dos projectos e para a continuidade da rela~ao

pedag6gica dos professores com os alunos (E53, p.7), sugere-se a possi

bilidade de renova~o de contratos, a fixa~o de alguns professores ao

quadro de escola e a contrata~o de outros tecnicos especializados (AE1,

p.8). Os gestores t~m a no~o de que a questao dos concursos e urna area

sensivel e onde e dificil intervir, admitindo a necessidade de prud~ncia e

a £alta de "atrevimento" para apresentar proposta neste domlnio (AE4,

p.3),ou afirmando a necessidade de uma maior interven~aoda escola na

"contrata~aoe despedimento" de professores ou de funcionarios: "Nao

ha gestao de recursos hurnanos quando n6s temos que ter todos os re

cursos humanos que estao col colocados, sirvam ou nao sirvam a orga

niza~o" (E53, p.9). Ja urn outro nao entende a racionalidade que exige

autoriza~ao superior para atribuir mais horas a urn professor contratado

para urn determinado mimero de horas (ES4, p. 8).

No que conceme agestao curricular, as propostas dos gestores inci

dem sobre a distribui~ao dos tempos lectivos das disciplinas no horario

semanal dos alunos, a diminui~o do mimero de disciplinas e a cria~ao

de areas disciplinares, a elimina~o de areas curriculares nao disciplina

res, a extensao e a articula~ao dos programas (E51, p.7; E54, p.9; AE4,

p. 2-3 e 9).

No que concerne a organiza~o pedag6gica, os gestores reclamam

maior poder de decisao da escola de forma a agilizar processos na gestao

dos tempos escolares, na determina~ao do mimero de alunos por turma,

no desdobramento de turmas, na aprova~o dos projectos curriculares

alternativos, na gestao do credito horario (£53, p.9-1O; E54, p.8; AEl, p.7

8; AE4, p.ll).

2. Valoriza~o do contrato de autonomia

Por entre as criticas que os gestores formulam aexiguidade da auto

nomia e as sugestoes que apresentam para 0 seu aprofundamento, emer

ge a valoriza~o da autonomia e do contrato com 0 Ministerio da Educa

~o, a afirma~o do seu valor simb6lico e impon:ancia da imagem social
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que ele projecta, ao mesmo tempo que se expIanam os elementos mais

significativos que eles comportam.

2.1. Assinamos ou niio assinamos? Assinamos! - 0 valor simb6lico

docontrato

o contrato de autonornia e urna questiio sociopolitica inserida nurn

jogo que os pr6prios gestores fazem questiio de jogar e, por isso, aderem

a ele independentemente dos seus objectivos: "N6s aderimosao contrato

de autonomia fossem os objectivos que fossem" (ES2, p.7). Porem, esta

assertividade nao e comurn a todos, nem se mantem com a mesma in

tensidade ao longo do periodo de formula<;ao do projecto de desenvol

vimento da escola que estaria na base do contrato: "havia pessoas que

pensavam que isto, se calhar, nao e nada, estamos a perder tempo (... ),

nem isso nos vao dar, nem isso nos vao conceder" (ES1, p.l). As equipas

de gestiio discutem se devem prosseguir e assinar 0 contrato:

"Eu lembro-me de estarmos aqui: assinamos ou nao assinamos? (... ) To
dos me diziam que nao. E eu dizia assim: bern, se nao assinarmos - e eu a
olhar para eles - se nao 0 fizermos, e certo e sabido que nunca vamos saber.
Corremos 0 risco, vamos correr 0 risco. Eu,cai, se tivesse pensado duas vezes,
nao 0 tinha feito. 0 risco foi elevadissimo. C... ) E depois decidimos, decidi
mos faze-Io porque, se nao 0 tinhamos feitO;,percebfamos que... sabiamos 0

que poderia acontecer, poderiam dar determinadas vantagens. Se nao fizesse
mos, nao tenamos. Foi urn risco. Foi 0 tentar ver. Com 0 tempo e que as coisas
seriam a favor. C... ) Decidimos arriscar:' CAE2, p. 7)

Houve ate escolas que estiveram ate aUltima hora na expectativa de

assinar ou nao assinar: "Estivemos quase a nao assinar 0 contrato. (... )

Fui assinar sem saber 0 que ia assinar. Pronto, na base da confian<;a" (ES3,

p.7). Ha entre os gestores a percep<;ao de que "havia uma oportunidade

a agarrar e mais urn passo a dar e que nao havia que ter receio de dar

esse passo" (ES1, p. 1). A energia para correr 0 risco que a oportunidade

comporta e impulsionada pela antevisao dos males que adviriam da nao

celebra<;ao do contrato: "Criou-se urna expectativa em volta do contrato

que se eu mo fizesse, 0 ambiente que se criou, a opiniao geral que se criou

ia ser terrivel, ia-se virar contra n6s. Entendeu? Criou-se uma expectativa

na comunidade de que 0 contrato era algo que, se tambem nao 0 fizesse,

ia ser penalizador para n6s" (AE2, p.7).



132 Autonomia da Escola Publica em Portugal

o gestor nao podia frustrar as expectativas da escola "ser uma escola

com contrato de autonomia" (ESI, p. 5). Este valor simb6lico do contrato

contribui para 0 refor~o da imagem social da escola e faz entrar nela "urn

animo novo": a escola - "n6s" - mantem-se "pioneira" relativamente as
escolas vizinhas - os "outros" - esta "sempre urn pouco afrente em acti

vidades diferentes" (ES4, p.l), foi "a unica" que aderiu ao contrato, 0 seu

"valor" mantem-se (ES4, p.6).

Afirma-se, pois, 0 valor simb6lico do contrato e a vontade e a energia

da escola, a importancia do contrato para a constru~ao da identidade da

escola e a afirma~o da sua robustez organizacional, bern como 0 signi

ficado social do acontecimento (AE3, p. 1 e 4). 0 contrato de autonomia

e entendido como 0 "corolario': a "confirma~ao" ou "coroa~o" de urn

percurso de varios anos da escola (ESI, p.l; ES2, p.l; AE2, p.l) e das suas

linhas estrategicas (ESI, p.l e ES3, p.6). 0 contrato e como que "urna sis

tematiza~o daquilo que a escola ja realizava" (ES4, p.l) e a concretiza~ao

de urn anseio: "sempre ansiamos, sempre quisemos" (ES2, p.l).

o contrato obriga a escola, nao a urna"mudan~drastica" no seu dia

-a-dia (ES4, p.l), mas a pensar em termos de metas e objectivos e, por

isso, faz a escola despertar da ilusao de que tudo 0 que fazia era bern feito,

ajudando a "mudar adinamica" (ES3, p.l) e vinculando-a mais, pedindo

maior interven~ao, maior responsabiliza~o de todos (ES4, p.l) e ape

lando aprocura e implementa~o de respostas com vista amelhoria das

condi~5es de ensino-aprendizagem (AEI, p. 1).

2.2. 0 contrato como bandeira

o contrato e valorizado pelos "de fora': que "reparam na escola como

tendo ingressado por urn caminho diferente das outras" (ESI, p.l), que

pensam que a esoola faz 0 que faz porque tern contrato de autonomia,

que pensam que "somos uns felizardos porque temos urn contrato de,
autonomia" (ES3, p.l). E e feito render pela escola, "e usado urn pouco

como uma bandeira:,de que a escola destacou-se na comunidade, como

urna escola que conseguiu atraves do seu trabalho contratualizar com a

Administra~ao Publica" (ESI, p.l), como a constata~o de que "eramos e

somos uma boa escola" 'CES3, p.8).
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Tambern "a Autarquia valoriza" 0 contrato e faz dele uma "bandeira"

- "uma escola do seu concelho com contrato de autonomia" - e os outros

parceiros locais da escola "tern conhecimento': eles "tern conhecimento,

nao sabern em que termos, mas sabern que a escola tern contrato de au

tonomia." (ABI, p. 11). Assim como tambern se altera a per~o social

e se cria a ideia de que 0 gestor tern liberdade para contratar recursos

hurnanos:

"Criou-se na cabeoya de algumas pessoas a ideia de que n6s com contrato
de autonomia poderiamos contratar, com mais liberdade, pessoas... e vie
ram ca ja pedir emprego tecnicos superiores, inclusivamente: voce tern au
tonomia, voce nao precisa de urn tecnico superior? Criou-se uma ideia de

. que uma escola com autonomia teve ganhos de autonomia muito fortes. Essa
ideia criou-se." (E52, p. 3)

A "posse" do contrato de autonomia faz incidir a aten<;ao na escola,

traz-lhe visibilidade social- "rnediatisrno" (E53, p.2) -, atrai a curiosida

de dos "outros': os presidentes das outras escolas que querern saber quais

sao, em concreto, os ganhos da autonomia: "a curiosidade e imensa. (... )

Em todas as reunioes a curiosidade e imensa. Irnensa" (ABI, p. 11); "Eles

acham que n6s estamos a esconder algo na manga"(E54, p.7). Eles valo

rizam 0 contrato - "valorizam, valorizam" - e essa valoriza<;iio e impor

tante para ela, "sempre!': porque "leva os colegas a respeitarem a escola,

a autarquia a respeitar e a lutar tambem por ela" (E54, p.7).

Na verdade, a indaga<;ao dos outros presidentes advem da sua "vonta

de': da sua "apetencia" por "mais autonomia em rela<;ao it Administra<;ao"

e "maior capacidade de gestao em areas estrategicas" (ABI, p.ll). E, neste

sentido, as escolas com contrato deram "urn passo em frente" e mantem a

"porta aberta" para uma "ideia boa":

"0 que eu mais valorizo e esta ideia de que se deu urn passo, por pequeno
que fosse, deu-se urn passo. E, ao dar-se urn passo, abriu-se uma porta que
a administra<ylio estl sempre a querer manter fechada a sete chaves. Abriu-se
urn bocadinho a porta E a autonomia em si mesma e uma ideia boa para as
escolas e para as organiza0es." (E52, p. 1).

Por isso, mesmo face it critica de exiguidade, mantem-se a energia do

que se procura e evita-se a desvaloriza<;ao do contrato:
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"Por isso e que eu tambem nao desvaloriw 0 contrato de autonomia. Foi
urn primeiro passo. Escancarou-se urn bocado a porta. Mas a administraoyao
tratan\ de a fechar. Nunca fomos... As escolas deveriarn ser acarinhadas... de
veriam dar dignidade a estas escolas. Dever-se-ia dar-lhes certas prioridades,
punham-se linhas telef6nicas directas, eventualmente... Devia-se valorizar
isso e nao se valoriza." (ES2, p. 12).

2.3. Aspectos do contrato mais valorizados pelos gestores

No que respeita ao exercicio da autonomia, os gestores contrapoem as

suas expectativas elevadas e a menor dimensao das suas concretizao;:oes,

embora nao possam dizer que 0 contrato tenha significado urna mudano;:a

radical: "Sim, senhor, nao sera de todo uma coisa rna. Nessa altura, nos

vimos goradas algumas expectativas de que pensamos que isto nos ia dar

x coisas, nos ia ajudar em x coisas, mas, de facto, depois chegamos 11 con

clusao de que nao tivemos 0 que queriamos, temos uma coisa muito mais

ligeira, muito mais soft, mas que nao nos prejudica, nao nos vai manietar

relativamente ao que nos ja faziamos. Nao nos vai dar aquele incremento

que n6s gostariamos" (ES3, p.7).

Assirn, para a valorizao;:ao da autonomia e do contrato em si, do seu

valor simbolico e da imagem social da escola que ele projecta e alirnen

ta, os gestores valorizam a utilidade do exercicio da sua construo;:ao e a

sua liberdade para 0 construir (ESl, p.2), a possibilidade de interveno;:ao

da adrninistrao;:ao na resoluo;:ao do problema da sobrelotao;:ao - problema

gerador de outros problemas (ESl, p.2) - e na melhoria das instalao;:oes e

dos equipamentos, a possibilidade da escola gerir as suas margens de au

tonomia com a atribuio;:ao de urn credito suplementar de horas (ESl, p.2)

e melhorar o,apoio educativo aos alunos (ES4, p.2), mexer no desenho

curricular e redimensionar estruturas de gestao intermedia (AEl, p.1-2),

bern como a legitirnao;:ao normativa de praticas em uso na escola:

"0 contrato tambem serviu para isso, para legitimar normativamente
pn\ticas que, sendo beneficas para a escola e para 0 servio;:o educativo, esta
riam, nao digo ~ margem da lei ali a pisar 0 risco, e portanto que se estavam a
fazer com algunia informalidade e que foram definitivamente resguardadas.
E eu falo, por exemplo, de mecanismos de gestiio do servio;:o docente, da assi
duidade, de como responder a situao;:6es de impossibilidade do docente dar a
aula em determinaqo dia a determinada hora. Portanto, at foram pedidas as
competencias necessarias para tambem pela via normativa estarmos com as
coisas regulares." (ES1, p. 4-5)
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Sao OOnda valorizadas as compet~ncias de gestiio transferidas e as

contrapartidas financeiras, assim como evalorizada a possibilidade de

contrata«riio de recursos humanos (ESl, p.3 e 5). Contudo, a meta que

encabe'ra cada contrato ea melhoria dos resultados e, tambem por isso, e
valorizada pelos gestores:

"N6s eramos urn agrupamento jll com urn sucesso acima da media nacio
nal. Nos nossos objectivos do contrato ainda aumentamos mais esses objecti
vos, a nivel do 1.. cicio jll atingimos aquilo que previmos para 2010, estamos
quase nos 100%, mas temos ainda que fazer melhor.A nive! do 2.· e 3.· cicio,
tambem jll melhoramos, mas ai ainda temos que fazer melhor e, portanto, e
isso que vamos fazer. N6s queremos (tambem temos esse objectivo) caminhar
para a excelencia. Temos tambem de chegar a isso." (AE4, p. 5)

Esta centra'rao nos resultados leva outro gestor a reduzir 0 contrato 11

sua face moos visivel, da qual ele einstrumento:"o contrato (... ) sao resul

tados. Eos resultados, e0 abandono, e0 insucesso. (... ) Ha outros com

promissos (mas) sao compromissos acess6rios. Sao compromissos que

depois ajudam a atingir estes" (AE2, p.l). Esta constata'rao permite-lhe

"NADA" valorizar no contrato (AE2, p.3) e declarar peremptoriamente

que a sua celebra«riio foi urn "erro": "Decidimos arriscar. Hoje nao 0 tinha

feito:' (AE2, p. 7)

3. Impacto do contrato de autonomia no funcionamento da escola

o reconhecimento da capacita'rao das escolas e dos seus actores para 0

exercicio da autonomia assenta no seu estadio de desenvolvimento orga

nizacional. Esta proximidade entre 0 estado de partida e 0 estadio em que

se encontra a escola permite uma perceP'rao de continuidade de politicas,

de praticas e de dinamicas, fortemente abanadas por ventos extemos com

epicentro na cultura escolar e num modo naturalizado de ser e fazer es

cola, que faz emergir 0 jogo tradicional entre 0 centro e a periferia, entre

o topo e a base, e obriga a jogos estrategicos de aproxima«riio e distancia

mento, de concessiio e de retirada de beneficios.
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3.1. EvolufRo na continuidade

o contrato de autonomia assenta nurn projecto de desenvolvimento

da escola, na sequencia de urn trajecto organizacional e a partir das debi

lidades e dos pontos fortes diagnosticados ern processo de auto-avalia~o

e avalia<;:ao extema. 0 projecto de desenvolvimento assenta na irnagern

antecipante de escola e nas linhas estrategicas que pretende desenvolver.

Nesse aspecto, os gestores afirrnarn que 0 contrato e toda a dini1rnica que

se desenvolveu nas escolas se situarn nurna linha de continuidade relati

varnente ao seu passado recente e as suas praticas quotidianas:

"Nem mudou a forma como gerimos a escola, nem mudou a forma como
n6s organizamos a escola. A organizaoyao da escola esta estabelecida por lei,
nao se alterou absolutamente nada. De que eu tenha mem6ria, nao teve... "
(E52, p.3)

"Nao vejo, de facto, nenhuma altera~ao substancial na escola, ou visivel
na escola em resultado do contrato de autonomia" (E52, p.3)

Contudo, gera-se urna "nova dini1rnica" e congregarn-se sinergias ern

torno de urna "causa cornurn":

"Eu acho que, de facto, se gerou uma dinamica nova, algum entusiasmo
novo na sequ~nciado que se vinha fazendo, mas que nao produzia resultados
tao exuberantes porque estava limitado" (E51, p. 6-7).

"Penso que conseguimos uma ligaoyao muito forte dos professores a uma
ideia. Vamos buscar os professores, vamos falar com os pais, vamos falar com
os alunos, reorganizamos curricularmente 0 8.0 ano, 0 ensino basico. Penso
que, no inicio, nao haveria a percepoyao de que conseguiriamos, em torno de
urn projecto, aglutinar tantos professores e esses professores trazerem outras
ideias e esse projecto ir crescendo, e ir-se tornando urn melhor projecto em
funoyao da possibilidade de mexer em algumas coisas que muita gente julgava
que nao se podia mexer, que eram mas, mas nao se podia mexer. Portanto,
n6s, ja que temos ilutonomia, mexemos neles, e depois vamos ver 0 que acon
tece. Acho que as pessoas estao a aderir e que estao a surgir ideias engra~das e
fundamentalmentepenso que se estao a conseguir bons resultados em termos
do que se pretende"'(ES3, pAl.

Assirn, os resultados'valorizados pelos gestores tern a ver corn a pres

ta~o de contas e a apresenta<;:ao de relatorios do exercicio do contrato
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(ES2, p.3), a formula~o de metas e a responsab~o colectiva (ESl,

p.7; ES3, p.3; ES4, p.3), a prossecu~o de resultados ambiciosos (ESl, p.7),

o trabalho interdisciplinar dos professores (AEl, p. 3), a possibilidade de

estabelecer taxas e emolurnentos (ES2, p.3), a moderniza~o e qualifica

~ao do parque escolar (ESl, p.5-6), a melhor organiza~o da escola para

apoiar os alunos (AEl, p.2), a constitui~o de urn servi<,:o de psicologia e

orienta~o (ESl, p.6), a maior visibilidade dada as praticas de auto-ava

lia~o (AEl, p. 3) e a sua consolida~o e extensao a tudo 0 que se faz na

escola, aos servi<,:os, aos 6rgaos e as estruturas (ESl, p.7). Mas, principal

mente, enfatiza-se a nova forma de "pensar a escola" (AE2, p.3).

Ja 0 gestor de uma escola com contrato de autonomia e integrada em

territ6rio educativo de interven~o prioritaria prefere valorizar a natura

liza<,:ao das pessoas que acompanham a escola: elas passam a ser "figuras

que a escola naturalizou': explicando a grande importincia simb6lica do

facto para combater a guetiza~o: "Em termos de contrato de autonornia,

isto nao sera muito significativo, mas em termos de escola, e. Porque esta

escola tern urn problema, tern 0 risco de se identificar demasiado com 0

gueto social. E estas presen<,:as tern esse efeito. Porque permitem, criam,

propiciam muita troca informal, muito encontro de bufete, de cafe, de

curnprimento" (AE3, p. 5).

3.2. Um ambiente conturbado

o processo de aprofundamento da autonomia das escolas atraves

da modalidade de contrato decorre nurn trienio caracterizado por urn

conjunto de medidas que mexeram com as escolas e com os professo

res: regulamenta<,:ao da componente nao lectiva e introdu<,:ao das aulas de

substitui<,:ao, novo estatuto do aluno, novo estatuto da carreira docente,

concurso para professor titular e avalia~ao do desempenho docente, novo

modelo de autonomia e gestao das escolas. Todas estas medidas contri

buem para a afirma~ao de que as escolas viveram "0 pior trienio': de que

nelas se criou uma "tensao", urn "clima" de crispa~o:

"Neste momenta, 0 ambiente nas escolas e urn ambiente insustentivel.
o ambiente das escolas nao eum ambiente propicio de coisa nenhurna. Neste
momento, as pessoas andam descontentes, desmotivadas, desanimadas, ater
rorizadas com a avalia<;iio." (ES3, p. 12).·
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"0 ambiente que se vive nas escolas e totalmente diferente e e muito con
turbado." (AE4, p. 4)

Este "ambiente hostil a tudo" exige dos gestores uma forma de aco;:ao

"tao cuidadosa, tao cinirgica, tao tranquilizadora" (AE3, p. 8) e, por isso,

causa "algum desvio do que e essencial" (AE2, pAl. Sobretudo a avalia'rao

do desempenho docente. Ela desvia a ateno;:ao do professor da escola para

o "dialogo" entre 0 Ministerio da Educao;:ao e as organiza'roes e movimen

tos emergentes de professores, para os debates publicos e para as aC'r0es

de ma. 0 centro do debate e, nao tanto 0 trabalho docente, mas as condi

'roes do seu exerdcio e retira "disponibilidade" aos professores:

"Nilo havia disponiveis! "Nilo me venha falar em mais trabalho!". "Nilo
me venha falar em mais nilo sei que! Tenho tantas aulas para dar, aulas de
substitui~oes, tres horas de biblioteca, e a ava1ia~o dos meus colegas e vo
ces... ". Deu aqui pessoas, os dentes todos, quase a necessidade de desca1~

os sapatos para atirar nos outros, os obstkulos [que impediam] que as coisas
andassem." (AE3, p.8)

"As pessoas nilo estilo neste momento receptivas a aprender coisa nenhu
rna que nilo va directamente no sentido de 'vamos parar com a avalia~ilo',

'vamos parar com os professores titulares e nilo titulares'. Neste momento, as
pessoas estilo direccionadas para combater isso." (ES3, p. 12)

"Sinto que a centraliza~o das suas preocupa~oes esta noutro lugar e que
esta a ser muito dificil aescola gerir essa centra1iza~o que nilo e a centraliza
~ilo que deve ser na escola. (... ) A pessoa com preocupa~ilo da sua avalia~o,

esta outra vez a centrar-se em si propria. Eu tenho de mostrar, ver, valoriiar
... qualquer coisa, e ja estamos com dificuldade em voltar a urn processo de
escola, a urn global, a escola como urn todo, urn projecto, percebe? E este ano,
vou-lhe dizer, esta mau [riso]. Sinto que nos estamos a regredir quando ja
estavamos a dar uns passos:' (E54, pA)

Esta altera'rao nas escolas contribui para apressar a determinao;:ao dos

professores mais antigos em colocar urn ponto final no seu percurso pro

fissional e deu origem a "pedidos de aposenta'rao em massa", trazendo a

descontinuidade pedag6gica para 0 interior de escolas: "N6s tinhamos

uma classe docente com muito tempo de servi'ro, muito boa, em final de

carreira e, portanto, ~esmo aqueles que nao estavam em final de carreira,

foram-se embora muitos deles. Portanto, a escola, 0 nosso agrupamento
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a nive! de pessoal docente esta totalmente mudado" (AE4, p.6): Esta insta

bilidade vivida no interior das escolas e a sua desestabiliza~ope!o "aban

dono da profissao" atraves da aposenta~o eram situa~oes nao previstas

e diminuem as condi~oes propicias ao desenvolvimento do projecto de

melhoria e desenvolvimento: "E urna dimensao de tal ordem que a gente

olha para 0 contrato e 0 contrato nao tern nada a ver com isso" (AE2, p.B).

Os gestores e as escolas "correm" atras das coisas "urgentes" e os pro

fessores estiio "sintonizados com as reformas que vinham de fora e nao

com 0 processo que a escola vinha construindo", 0 quotidiano da escola

confronta-se "permanentemente com urn ruido fora", sobrepondo-se ao

seu projecto de desenvolvimento esta "for~ de fora muitissimo maior"

(AE2, p.9). Fica a ideia de que as escolas vivem urn "compasso de espera"

e os professores suspenderam a disponibilidade para "pensar a escola" e 0

seu modo espedfico de user escola":

"As pessoas ja sabem que sao anos maus. Sao anos maus para analisar,
sao anos maus para pensar ate que ponto a autonomia poderia ser uma coisa
boa ou rna, porque sao de urn ambiente hostil a tudo. Neste momento, penso
que os professores continuam a ser bons professores, continuam a ser bons
professores em sala de aula e acho que nao estiio a prejudicar os alunos com
esta agita~ao extema que os ultrapassa, mas come~-se tambem a sentir que
o bem-estar, e 0 professor sentir-se bern contribui para ser melhor profissio
nal, come~os a achar que os professores estao pouco despertos, disponiveis
para pensar: 'olha, vamos melhorar. .. , vamos olhar para n6s, vamos olhar
para 0 espelho, vamos ver como n6s somos e vamos melhorar aqui e ali'. Os
professores nao estao disponiveis para isso, porque, de facto, ja nao tern tem
po de olhar para 0 espelho, porque estao a olhar para outras coisas que, neste
momento, valorizam mais." (ES3, p.12)

3.3. Continuidade da acpio da escola

o contrato de autonomia engloba compromissos das escolas e com

promissos do Ministerio da Educa~ao para 0 desenvolvimento do pro

grama de meIhoria negociado ente as partes. No processo de negocia~ao,

as escolas tiveram que abandonar algumas propostas iniciais: "havia coi

sas que nao tinham condi~oes para serem aprovadas num sitio, porque

tarnbem nao eram aprovadas noutras e, portanto, algumas coisa foram

retiradas." (E51, p. 4). Tal facto nao impede que a escola nao considere

como "seu" 0 contrato: "E nosso. E completamente nosso" (E51, p. 4).
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Mas, nalguns casos, fiea "a sensas;ao de que 0 que n6s pensamos que pre

cisavamos da autonomia para melhorar, £Oi-nos cortado" e de que ficou

aquilo em que ela ja era boa: "sempre fomos um boeado inovadores a

esse nivel [gestao curricular diversifieada]. Portanto, nao precisavamos

de todo do contrato de autonomia para mudarmos as nossas praticas."

(BS3, p.2).

Por outro lado, foram introduzidos no contrato elementos sugeridos

pela direc~ao regional de edueas;ao e "aproveitados" pelas escolas (AEl,

p.2): a coloeas;ao de professores antes das ciclieas, a canaliza~ao de 60% de

eventuais poupan~as em pessoal e ate metas de desenvolvimento, nome

adamente a melhoria de resultados dos alunos: "A escola nao criou esse

objectivo. Esse objectivo era obrigat6rio no contrato de autonomia" (BS2,

p.?). Dol ate a ideia de que os contratos j<l estariam cozinhados: "quase que

serviram contratos a la carte: isto esta aqui, e igual para todos, tomem lao

Tern aqui alguma coisita que se diferencia, mas esta e margem de nego

cia~ao que n6s temos, e a margem de autonomia que n6s queremos dar

as escolas, portanto, nao vai alem disso" (E53, p.8).

Esta inclusao das metas de desenvolvimento nunea seria, contudo,

impedimento para a celebra~ao do contrato, como expliea urn gestor:

"0 contrato de autonomia eurna quesmo sociopolitica. AU seja, n6s ade
rimos ao contrato de autonomia fossem os objectivos que fossem. Porque
a questao do contrato de autonomia tern duas dirnensoes. Eu quero ser-lhe
sincero. Eu nao estou convencido que 0 contrato de autonomia me ajude
ou ajude a escola a ter melhores resultados. Eu assinei 0 contrato com estes
objectivos mas nao estou convencido disso. as bons resultados desta escola
fazem-se independentemente do contrato de autonomia.lsso para mim ecla
rissirno. Portanto, esse objectivo era obrigat6rio. De acordo com a portaria,
urn dos objectivos seria melhorar os resultados escolares. E n6s limitamo-nos
a assinar 0 contrato e a concordar com isso. Por que? Porque essa ea nossa
preocupa~ao. Porque n6s temos ja urn historial de melhoria. N6s tinhamos na
escola, ainda hoje fazemos:' (ES2, p.7-8)

Esta percep~ao de que a acs;ao da escola se situa numa linha de conti

nuidade do seu "historial de melhoria" leva os gestores a desmentir a exis

tencia de uma rela~ao de eausalidade entre a "autonomia" e 0 "contrato~

por um lado, e a "mudim~a" da escola, por outro:
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"Sabe-se que n6s somos uma das vinte e duas escolas que celebrou 0 con
trato, sabe-se que deve ser uma coisa provavelmente boa, mas ninguem sabe
muito bern 0 que e a autonomia e MO se pode dizer que na escola se tenha
sentido muito, no sentido em que a escola passou a fazer coisas diferentes
porque tern contrato de autonomia." (ES3, p.l).

"Havia de facto projectos na nossa mente e que seriam lan~os de qual
quer forma ou que tentariamos lan~ar com projecto ou sem projecto. Mas,
assim de novo propriamente nilo houve nada de excepcional..." (ESI, p. 8)

3.4. Um jogo politico
o facto de nilo "passar" nada de "excepcional" em consequencia do

contrato de autonomia permite que, sobretudo a posteriori, se veja na

agenda da "autonomia" uma estrategia de marketing politico com escolas

que ja seriam "boas":

"Alina!, 0 contrato de autonomia nilo e propriamente para dar resposta
de melhoria as debilidades encontradas, mas e quase como que uma imagem
de charme, uma imagem de marketing: temos aqui x escolas com que a tutela
entendeu celebrar urn contrato de autonomia porque e simpatico estar na
agenda politica celebrar contratos de autonomia. Mesmo que esses ciintra
tos de autonomia nilo sirvam para muito. Porque estamos a fa!ar de escolas
seleccionadas, escolas com [poucos?] problemas, escolas se calhar com boas
praticas, portanto, que nilo precisariam de muitos incentivos para passarem
a ser boas." (ES3, p.8)

Contudo, os gestores aproveitam esta estrategia para "ir a jogo" com

a ideia de "ir buscar mais'; sem precisar de fazer mais do que a escola "ja

faz":

"N6s no fundo, assumimos os compromissos que normalmente fazia
mos. Para n6s foi muito facil assinar 0 contrato de autonomia. Por que? Por
que n6s nilo assumimos nada que ja nilo fizessemos. Nilo assumi nada que
nilo procurassemos. Embora eu entenda, no meu intimo, que, tendo contrato
ou nilo tendo, a Iinha da escola esta tra~da M bastante tempo. 0 contrato
nilo vern afectar, nem enriquecer, nem ajudar eventualmente. Podera ajudar
se nos der mais liberdade, se, por exemplo, nos der mais verbas. N6s sempre
entendemos que os resultados escolares tambem se obtem, nilo apenas pelos
professores que temos e pelos alunos que temos. Mas pelo ambiente escolar,
pelo asseio das instalac;lles..." (ES2, p.8).
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E, por isso, sente-se alguma: desilusiio quando "tardam" a concretizar

-se (E51, p.ll) as contrapartidas negociadas e que fazem parte dos com

promissos do Ministerio, como a conversiio em equivalente financeiro do

credito niio utilizado ou 0 fornecimento de equipamentos, e esta morosi

dade vira resultado adiado e ameac;:a "desacredita:r" 0 contrato:

"Ja o'deveriamos ter e ainda DaO temos. Disseram-nos que sim senhor,
que podlamos contar com aquilo, s6 que havia tramita~oes a ultrapassar..."
(ESI, p. 11);

"Ate agora nao conseguimos transformar em equivalente financeiro, mas
estamos esperan~ados... " (ES3, p.3)

"Ha algum descredito em reJa~oaac~o do nosso parceiro, que, no caso,
e a direc~o regional. (... ) Descredito, na medida em que ha uma promessa
contratualizada, ha algo que foi registado e que nao e concretizado. Ha uma
resposta, de facto, do conselho executivo aos departamentos de que esta agen
dado, vai ser atribuido, mas sistematicamente... quando pressionados, dizem
que 'foi adiado, foi agendado para 0 pr6ximo ano, chegara ate ... voces po
dem pJanificar contando que ate finais do primeiro periodo vamos ter esses
equipamentos: mas passa 0 final do primeiro periodo e nao temos equipa
mentos. E 0 descn!dito e este. Sao equipamentos que sao necessarios a alguma
mudanc;:a de praticas, e que sistematicamente estamos a dar aos docentes uma
resposta de adiamento. (... ) Eu penso que haja protela~o, quero acreditar
que haja protela~o de prams. ( ... ) Neste momento, ainda nao ponho em
causa a boa-fe da outra parte contratante. Quero acreditar... " (AEI, p.6)

"Os objectivos do contrato de autonomia, os objectivos que nos propu
semos ate 2010, alguns ja os atingimos e ultrapassamos. Enfim, tinhamos que
por que, das poucas coisas que pos no contrato, a DREN nao tinha feito ne
nhuma. E, portanto, fizeram agora." (AE4, p. 3)

Neste sentido, parece que as transformaS:6es operadas na escoJa se de

vern as politicas centrais (especialmente as "mas") e as pniticas consoli

dadas da escola ou a luta persistente dos seus gestores (especialmente as

"boas"):

"Eu penso que, mesmo estas mudanc;:as organizacionais de que eu falei,
mesmo que n6s nao tivessemos assinado 0 contrato de autonomia, eu ia-me
bater por eJas. E ia consegui-Jas. [Riso). Nao digo a nivel do calendario esco
Jar, que e mais complicado, porque isso conseguimos porque pusemos. E acho
que este ano fizemos de uma maneira, se calhar para 0 ano podemos fazer ate
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de outra, e portanto aeho que esse aspecto foi 0 contrato de autonomia que
nos dell." (AE4, p. 5).

Para a politica de governac;ao por contrato "nada" ficaria, porque se

teria submergido no tsunami das politicas centrais:

"NADAl A linica eoisa que existe sao efeitos negativos. Eu nao atribuo ao
contrato. 0 contrato nao tern culpa nenhurna. (... ) Foi para pior. Nao foi 0

pr6prio eontrato que levou para pior. Certo? 0 contrato ficou na turbulencia
de uma guerra. Ficou na turbulencia de urn estado de coisas. Fiz-me enten
der? Ele nao e 0 culpado. Como e que hei-de dizer, e urn acess6rio no meio
de tudo 0 que acontece depois. (... ) Hoje, tenho a certeza que estavamos sem
precisar de contrato nenhurn. 0 contrato no lim e urn papel que entrou nes
te processo, mas e 0 outro processo muito maior em que ele ... e urna eoisa
minliseula hi metida no meio. Nao sei se me estou a fazer entender." (AE2,
p.6 e 7)

Esta e seguramente uma dedaras:ao radical que poe em causa 0 con

trato de autonomia e coloca em contraposic;ao 0 dito (a retorica) e 0 fei

to (a praxis), ao mesmo tempo que, tambem ela, serve uma agenda que

continua a obrigar a discursos de adesao a'lutonomia das escolas e a ali

mentar politicas centralistas e uniforrnizadoras. Esta dedaras:ao radical

alerta para a ilusao das elevadas expectativas a que corresponderao parcas

realizas:oes e sugere a consequente moderas:ao daquela e a consolidac;ao

destes. Alerta tambem para as condis:oes de operacionalizas:ao da propria

mudans:a:

"Para a mudans:a, a primeira coisa que se tern de fazer e eriar ambiente
para a mudans:a. 1sso leva muito tempo. Hi urn ambiente proprio para a mu
danya. Certo? E esse ambiente tern que ser cuidado. Se nao e euidado, e ha in
terferencias de quem quer que seja, 0 que esta a fazer? Ponto final. Eassim. Eu
nao percebo como e que se ignora tanto da pritica, do dia a dia!" (AE2, p.8).

Alerta ainda para a necessidade de congruencia das politicas que 0

proprio jogo politico nem sempre favorece:

"Os professores que chegaram perceberam que havia urn contrato que
estava por ai. E as pessoas do contrato que estavam perceberam que tinham
Ii compromissos quer para 0 sucesso, quer para 0 abandono, quer para me
Ihoria, esta Ii tudo. Sabiam, mas entretanto, e-Ihes sobreposto para eles ava-

143



144 AutQnomia da Escola PUblica em Portugal

lia~6es de desempenho, em que - depois das negocia~es e das aJtera~6es na
avalia.yao - ate Ihes retiram ° insucesso e °abandono. N6s ficamos com 0

contrato ali... AfinaJ de contas ate ja nem Ia esta °sucesso nem °abandono.
Fiz-me entender?" (AE2, p. 9)

Importa, por isso, que se desenvolva a ideia de urn "pacto" que sus

tente "linhas de politica educativa com dura~o",que nao oscilem de le

gislatura para legislatura, porque, "sobretudo nos Ultimos anos, vivemos

no constrangimento do que ira acontecer no imediato. 0 que e que vira

de novo. E 0 que vern de novo nao e algo que esteja a ser trabalhado, a ser

pensado em termos de futuro. Vivemos no imediatismo, na solicitac;:ao, na

resposta." (AE1, P 10)

Conclusao

Em Setembro de 2007, vinte e duas escolas celebraram contrato de

autonomia com 0 Ministerio da Educac;:ao. Fizeram-no livremente (sobre

o prindpio da liberdade, veja-se Formosinho & Machado, 2000b:113),

como 0 atesta 0 facto de duas escolas terem estado no processo de audi

~o previa e de negociac;:ao e terem decidido nao celebrar contrato. Dife

rem as metas e os compromissos assurnidos, assim como sao diferentes as

razoes e 0 animo que levaram os gestores a assinarem 0 contrato.

o periodo de concretizac;:ao do projecto de desenvolvimento contra

tualizado coincide com urn periodo de produc;:ao legislativa com influen

cia na organizac;:ao da escola e do trabalho docente e desloca as atenc;:oes

para 0 jogo pqlitico entre 0 Ministerio e a corporac;:ao dos professores e

as energias para a luta contra as alterac;:oes na carreira docente e a avalia

c;:ao do desemp~nho.0 projecto de desenvolvimento da escola por vezes

parece submergir face as tarefas urgentes da gestao, que, por sua vez, aqui

e ali se depara com dificuldades para fazer congregar energias em torno

do projecto.

Na verdade, estas politicas que se reivindicam de urna agenda de auto

nomia das escolas e 40s professores sao objecto de recep~o diversificada

por parte dos actoreslocais e poem em evidencia a insuficiencia da au

tonomia decretada, sem urn processo de construc;:ao social da autonomia
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em cada escola pela interac<;ao dos diferentes actores organizacionais

(Barroso, 2005:109). Sem 0 envolvimento dos actores locais e a sua par

ticipa<;lio em decisoes substantivas, a recep<;lio burocnitica da autonomia

decretada faz emergir a colabora<;ao for<;ada, a intensifica<;lio de trabalho

docente e a proletariza<;lio dos professores (Hargreaves, 2001).

Contudo, as escolas aceitaram, no minimo, "ir a jogo", uti\izam a ret6

rica da autonomia, reclamam a hberdade de decidir sobre os meios a im

plementar para a consecu<;lio das metas contratua\izadas e exigem discri

mina<;ao positiva por parte da Administra<;lio, entretanto manietada pela

regulamenta<;lio vigente dos dispositivos e procedimentos de que dispoe.
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ANEXOS

ANEXOI

PROJECTO DE DESENVOLVlMENTO EAUTONOMIA DAS

ESCOLAS.

GRUPO DE TRABALHO

Documentos

Servi!j:o Publico de EducalYio

Niveis de Autonomia na Gestilo das Escolas

IntrodulYio

Nesta fase do desenvolvimento 0 Grupo de Trabalho do Projecto de

Desenvolvimento e Autonomia das Escolas concentrou-se na transferen

cia de competencias para a escola, referindo como pressupostos dessa

transferencia as condior6es de exercicio da autonomia, a lideranora nas es

colas e 0 que se deve entender como servioro publico a prestar por estas.

Tendo em conta estes pressupostos estabeleceu-se urn quadro de trans

ferencia de competencias, umas genericas para todas as escolas, conside

rado 0 nivel de base, e outras de nivel urn e de nivel dois susceptiveis de

serem consignadas num contrato de autonomia.
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1- SERVI<;:O PUBLICO DE EDUCA<;:A.O

1. Condieroes do exercicio da autonomia

A implementas:iio do processo de refors:o da autonomia das escolas

exige uma acs:iio sensata a todos os niveis da administras;ao educativa.

Exige uma acs:iio que niio se limita a reconhecer apenas como legitimos os

procedimentos que a administras;ao estabelece, mas sobretudo os prin

dpios que os enformam. Exige uma acs:iio que utiliza urn juizo de con

fonnidade de meios com os fins. Exige uma acs;ao de procura de ajuda

e de uso de consultadoria. Exige uma acs:iio que avalia os resultados da

actuas:iio das escolas e dos seus actores e que, por isso, niio e indiferente as

consequencias da acs:iio. Exige uma acs:iio que valoriza os "empreendedo

res de mudans:a': isto e, aqueles que nas escolas conduzem a sua acs:iio em

direcs:iio aos fins estabelecidos e a melhoria das pniticas.

o refors:o da autonomia das escolas deve induir a autonomia na

gestiio pedag6gica, curricular, estrategica, patrimonial, administrativa,

financeira e dos recursos humanos, determinar as competencias trans

feridas e as competencias contratualizaveis, preyer estrategias de incen

tivo a autonomia das escolas e a avalias:iio dos efeitos em cada escola da

aplicas:iio contratualizada da autonomia e valorizar os actores locais que

corporizam e impulsionam a autonomia das escolas.

A autonomia da escola concretiza-se no seu projecto educativo. 0

projecto educativo da escola niio pode ser concebido apenas em relas:iio

com a ideia de soberania e fechamento autarcico, mas sobretudo com

a ideia de interdependencia, de abertura e de interacs:iio com entidades
I

produtoras de iniciativas e projectos de caracter educativo e pedag6gico

- associas:6es pedag6gicas, centros de formas;ao continua, instituis:6es de

ensino superior, cehtros de investigas;ao, entre outros.

Esta conceps:iio de autonomia pressupoe contratos de autonomia que

induem as escolas, a administras;ao da educas;ao e outras entidades que se

queiram associar a este contrato - munidpios, associas:oes locais, associa

s:oes cientificas e pedag6gicas, centros de formas:iio continua, instituis:oes

de ensino superior. Os contratos de autonomia constituem instrumentos

para 0 desenvolvimento das escolas e do servis:o publico de educas:iio.



2. A Lideranl?l nas escolas

o processo de mudanl?l na administra~oe gestao das escolas implica

o envolvimento de um leque mais vasto de intervenientes locais que nao

apenas os professores e as suas estruturas representativas. Isto pressupoe

ultrapassar as condicionantes da ac~o e gestao escolar ainda dominantes,

assentes num modo de pensar e fazer a escola como um espaltO reserva

do de interven~o da administrac;ao central e do corpo docente. Na base

deste modo de pensar e agir esta uma concep~opessimista sobre a parte

da natureza humana incarnada nos alunos, nas familias e nas institui

c;oes locais, incapazes de ter urn papel activo e estimulador de sinergias

nos processos educativos. Nesta perspectiva, a lideranc;a da escola assume

sobretudo dimensoes ritualizadas e corporativas numa gestao colectiva

de pares e num comando adistancia da administra~o central como se

tern constatado ao longo da vigencia dos modelos da chamada "gestao

democnitica':

Vma perspectiva optimista da natureza humana e uma concepc;ao de

escola como comunidade aprendente integrada no seu contexto assenta

na confianc;a nos diversos actores escolares enos lideres emergentes. Ela

aposta na transferencia de atribuic;oes e competencias e no "apoderamen

to" destas por parte daqueles actores de uma forma diversificada e articu

lada com a realidade humana, social e cultural da escola e na consequente

.autodetermina~o institucional em torno de um projecto educativo 10

calmente construido e partilhado.

Porem a complexidade do campo de forc;as em que se desenvolve a vida

escolar requer algumas condic;oes apartida para 0 seu exito. Por um lado,

exige uma lideranc;a esclarecida e transformadora, imbuida de uma pers

pectiva democnitica e de uma racionalidade estrategica capaz de romper 0

c!rculo vicioso de uma teia tao complexa como a que se instala numa escola

em que os actores ja interagem desde ha muitos anos. Mas, por outro lado,

exige igualmente condic;oes logisticas propiciadoras da autonomia das es

colas e da consequente presta~o de contas face ao Estado e acomunidade

que a escola serve. Estas condic;oes logfsticas tern de ver com as competen

cias transferidas ou contratualizadas com as escolas e com os instrumentos

disponibilizados aos seus gestores para a sua operacionaliza~o.
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3. A escola como servi~opublico

Propoe-se como horiwnte desta altera~o normativa a constru~o de

urna escola com maior autonomia e condi~oes logisticas para elaborar e

dar execu~ao a urn projecto educativo. Pensa-se nao numa escola total

mente autogerida mas nurn servi~ publico com espedficas responsabili

dades e interdependencias, quer perante os membros da comunidade en

volvente quer perante 0 pais. Na realidade, ela e tambem urna institui~o

com 0 encargo de dar execu~olocal a urna politica educativa nacional e,

nesse sentido, a escola presta urn servi~o publico de especial relevancia.

Sao os conteudos expressivos deste servi~o publico que devem definir e

delirnitar a sua autonomia e responsabilidade perante a comunidade 10
calmente servida e perante a comunidade nacional.

As dimensoes do servicro publico abrangem 0 acesso aescola, 0 su

cesso dos alunos, os cuidados de apoio e guarda, a participa~o intema

e extema e a formacrao para a cidadania. Em cada urn destes dominios 0

servicro prestado pela escola assume caracteristicas pr6prias que definem

o seu grau de autonomia e responsabilidade.

3.1. 0 acesso. 0 acesso aeducacrao escolar e urn direito constitucio

nalmente assegurado que se expressa, negativamente, pela nao discrirni

nacrao de qualquer especie - racra, religiao, posicrao social, situacrao econ6

mica, origem geognifica, deficiencia fisica ou mental - e, positivamente,

pela obrigacrao de garantir igual acesso a todas as criancras e jovens. A es

cola tern 0 dever de eliminar a nivellocal ou institucional qualquer meca

nismo de discriminacrao de alunos no acesso e aloca~o dentro da escola.

Ao Estado compete legislar, dar apoio logistico e econ6mico e garantir a

realiza~o deste objectivo.

3.2.0 sucesso. 0 sucesso escolar de todos e cada urn dos alunos tern

de ser urn objectivo\incontomavel da escola e concretiza-se atraves da

qualidade do curricula oferecido. Isso irnplica condicroes de operaciona

liza~o que passam por uma adequada diversifica~o e flexibilizacrao cur

ricular, organizacional e pedag6gica, por avaliacroes formativas, pela in

dividualizacrao dos percursos de aprendizagem e dos apoios pedag6gicos
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aos alunos tendo em conta as suas caracteristicas e os contextos, pela

oferta de forma..6es complementares ou altemativas que respondarn a

interesses dos alunos e a solicita..6es da comunidade envolvente. A reali

za~o deste objectivo e da responsabilidade de toda a comunidade. Esta

responsabilidade e partilhada pelo Estado, pelas autarquias e por outras

entidades, pelas familias e pelas escolas, cabendo a estas a concretiza~o

deste objectivo.

3.3. Cuidados de apoio socioeducativo e de guarda. 0 aluno deve

poder fazer 0 seu trabalho escolar em boas condi..6es £isicas, psiquicas e

afectivas. Ele tern direito a que, durante todo 0 tempo em que esti con

fiado 11 escola, the seja assegurada protec~o contra riscos e agress6es no

que respeita 11 sua seguran..a £isica e 11 sua integridade moral. Dal que seja

uma obriga..ao da escola oferecer os cuidados requeridos na alimenta~o,

na qualidade dos espa..os escolares, prevenir e erradicar a violencia na es

cola e garantir a guarda dos alunos, durante a sua permanencia na escola,

prevenir 0 consumo da droga, do alcool e do tabaco e prevenir a gravidez

precoce. Se nuns casos, nos encontramos perante uma responsabilidade

partilhada com as entidades encarregadas de subsidiar os custos desses

servi..os, noutros ha uma responsabilidaqe directa da escola a assumir,

em particular, pelos seus 6rgaos dirigentes.

3.4. Participa~o. 0 desenvolvimento da ac..ao educativa envolve a

participa..ao de professores, alunos, funcionarios, pals e encarregados de

educa..ao e entidades locals. Trata-se de uma participa..ao em materias,

momentos e graus diferenciados mas todos eles complementares e im

portantes para a qualidade da educa..ao prestada pela escola. A participa

~o requer uma posi..ao pr6-activa da parte da escola que tern de ir alem

da participa..ao formal resultante das meras disposi..6es legals, induzin

do tempos e espa..os, nao necessariamente regulamentados, de cria~o e

refor..o dos habitos participativos. Supoe uma lideran..a democratica e

transformadora que desenvolva estrategias de mobiliza~o e partilha de

responsabilidades de todos os actores e parceiros para a defini~o e im

plementa..ao do projecto educativo.
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3.5. Cidadania. A educa~ao para a cidadania e urn objectivo da es

cola e deve integrar 0 seu projecto educativo. As estrategias para a sua

efectiva~ao passam por urna informa~o adequada e diversificada sobre

esta tematica, a participa~ao democratica nas decisOes como forma de

socializa~ao para a participa~ao civica e 0 estabelecimento de f6runs de

debate sobre essas questoes. Cabe-lhe especificamente a forma~o de urn

espirito de abertura e tolerancia em rela~o ao pluralismo de opinioes, 0

desenvolvimento de projectos especificos transversais as vanas materias

ensinadas sobre questoes relevantes como 0 ambiente, a saude, a paz, 0

multiculturalismo, as minorias e os direitos humanos. 0 fundamental e

que a escola desenvolva entre todos os sellS membros atitudes e compor

tamentos informados, pr6-activos e democraticos nesta materia.

4. Presta~o de contas

Autonomia e responsabilidade esffio associadas como componentes

integrantes do servi~o publico educativo. A autonomia, sendo instru

mental em rela~ao 11 realiza~o desse servi~o publico, implica presta~ao

de contas perante a comunidade local e nacional quanto 11 qualidade e

eficacia do servi~o efectuado. A presta~ao de contas tern como panlme

tros de medida os resultados obtidos, a presta~ao do servi~o educativo,

a organiza~o e a gestao escolar, as lideran~as e a capacidade de auto

-regula~ao e de progresso.

A presta~ao de contas 11 comunidade expressa-se pela informa~ao

adequadamente difundida e fundamentada, em todos os niveis, das suas

decisoes, pela analise e debate do projecto educativo e das formas da

sua aplica~o nos 6rgaos apropriados, pela avalia~o intema e extema.

A presta~ao de contas 11 administra~ao da educa~ao realiza-se no ambito

dos contratos de ilUtonomia.
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11- NtvEIs DE AUTONOMIA NA GESTAO DAS ESCOLAS NA.O
INTEGRADAS EDOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS

A autonomia das escolas nao integradas e dos agrupamentos de es

colas, a contratualizar entre as Dire~oes Regionais de Educa~o e estas

unidades organicas, diferencia-se em tres mveis de profundidade: nivel

base, mvell e nivel 2.

o nivel base de autonomia corresponde ao conjunto de competencias

a desenvolver por todas as unidades organizacionais escolares;

o nivel 1 de autonomia corresponde ao conjunto de competencias a

desenvolver pelas unidades organizacionais escolares do myel base que

garantam padr6es de qualidade comprovada por avalia¢o interna e ex

terna, e que se candidatern ao exercicio dessa autonomia.

o nivel 2 de autonomia corresponde ao conjunto de competencias a

desenvolver pelas unidades organizacionais escolares que garantam pa

droes de qualidade comprovada por avalia¢o interna e externa e ain

da especia1izayao profissional bastante para a auto-responsabi1izayao e

auto-monitorizayao.

as niveis 1 e 2 nao sao sequenciais. Noprograma de desenvolvimento

da autonomia podem ser contratualizadas competencias de nivel 1 e de

nivel 2 que resultem da avaliayao rea1izada.

Em cada urn destes tres niveis de profundidade, a autonomia das es

colas nao integradas e dos agrupamentos de escolas abrange as seguintes

areas:

- organizayao pedagogica,

- organiza~ao curricular,

- recursos hurnanos,

- acyao social escolar, e

- gestao estrategica, patrimonial, adrninistrativa e financeira.

As cornpetencias a transferir para as unidades organizacionais esco

lares, em cada urn deste niveis de profundidade, sao as que se enunciarn

nos mimeros seguintes.
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1. Nivel base de compet~ncias

1.1. Organizafio Pedag6gica

- Gerir 0 calendario escolar, assegurando a totalidade de horas de lec-

ciona.yao a que 0 aluno tern direito

- Organizar 0 horario e funcionamento pedag6gico da escola

- Decidir a interrup~o das actividades lectivas

- Estabelecer os tempos destinados a actividades de enriquecirnento

curricular, de complernento pedag6gico e de ocupa.yao dos tempos

livres

- Definir criterios para a elabora.yao das turmas e dos horarios dos

docentes e outros agentes educativos

- Planificar a utilizayao dos espayos escolares

- Gerir 0 credito horario global

- Promover a diferenciayao pedag6gica

- Organizar as transiyoes pedag6gicas de forma a garantir a sequen-

cialidade educativa progressiva

- Escolher os responsaveis pela gestao pedag6gica intermedia.

1.2. Gestio Curricular

- Adequar e implementar os pianos curriculares e programas nacionais

- Conceber e desenvolver projectos curriculares, considerando as

orientayoes nacionais e as necessidades dos alunos

- Seleccionar metodos de ensino e avaliayao (interna) e materiais de

ensino-aprendizagem

- Organizar e assegurar os apoios e complementos educativos a alu

nos com necessidades escolares especificas bern como a crianyas e

jovens com dificuldades na aprendizagem

- Organizar actividades de enriquecimento curricular e de ocupayao

de tempos livres

- Promover e gerir formas de diversificayao curricular

- Conceber e irnplementar projectos, experiencias e inovayoes

pedag6gicas

- Promover a educa.yao intercultural

- Organizar 0 serviyode prirneira matricula, transferencia e anulayao.
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1.3. Recursos Humanos

- Inventariar as necessidades quanto ao nfunero e qualifica,?-o do pes-

soal docente, tecnico, administrativo e auxiliar

- Seleccionar e recrutar pessoal

- Contratar pessoal a prazo

- Definir criterios de aloca~ao e fazer a distribui,?-o de servi~o ao

pessoal

- Avaliar 0 desempenho do pessoal

- Identificar necessidades de reconversao profissional

- Inventariar necessidades de forma,?-o dos membros da comunidade

escolar

- Elaborar 0 plano de forma~ao do pessoal docente, tecnico, adminis-

trativo e auxiliar

- Mobilizar os recursos necessarios aforma~ao
- Apoiar e orientar 0 desempenho do pessoal

- Estabelecer protocolos de colabora~ao com outras entidades, no-

meadamente centros de forma~ao, escolas superiores de educa,?-o

e universidades, associa~6es profissionais, empresariais, cientificas e

pedag6gicas

- Gerir a ausencia de servi~o para frequel1cia de ac~6es de forma~ao.

1.4. Aq:ao social escolar

- Despistar situa~6es econ6mico-sociais de risco, implementar tuto

rias de acompanhamento e referenciar a situa~ao para a interven~ao

de outras institui~6es competentes

- Orgaoizar e gerir modalidades de apoio econ6mico e social

- Implementar as medidas de ac,?-o social escolar superiormente

estabelecidas.

1.5. Gestao estrategica, patrimonial, administrativa ejinanceira

- Implementar os criterios de admissao dos alunos

- Conceder equivalencias de estudos nacionais ou realizados no

estrangeiro

- Adquirir 0 material escolar necessario

- Solicitar 0 equipamento necessario .
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- Proceder asubstituic;ao do material irrecuperavel ou obsoleto

- Alienar ou ceder a titulo temporario bens desnecessarios

- Manter actualizado 0 i:iJ.ventlirio da escola

- Definir criterios e regras de utiliza~ao dos espa~os e instalalf6es

escolares

- Autorizar a utilizac;ao de espa~os e instala~6es escolares pela comu

nidade local

- Arrecadar receitas atraves da oferta de servi~os ou aluguer de

equipamentos

- Gerir as receitas pr6prias

- Proceder a obras de beneficia~ao de pequeno e medio alcance, repa-

ra~6es e trabalhos de embelezamento

- Acompanhar a realiza~ao e colaborar na fiscalizac;ao de obras e

empreitadas

- Estabelecer protocolos com entidades exteriores aescola

- Contratar servi~os de entidades exteriores aescola

- Gerir a componente financeira transferida para a escola

- Proceder aconcessao de servi~os

- Decidir metas em termos de resultados escolares e garantir os meios

e condi~6es de funcionamento.

2. Nivell de competencias

2.1. Organizapio Pedag6gica

- Basear aorganiza~ao da escola em equipas educativas

- Organizar modelos alternativos de agrupamento de alunos

- Organizar modelos alternativos de horario escolar

- Gerir 0 crMito horario global acrescido, atribuido para 0 desenvol-

vimento de projectos destinados a novos publicos.

2.2. Gestiio Curricular

- Conceber e implementar formas alternativas de organizac;ao e diver

sifica~ao curricUlar

- Autorizar regimes excepcionais de frequencia e de matricula
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2.3. Recursos Humanos

- Regulamentar localmente a organiza,.ao diversificada dos honirio

do pessoal docente e nao docente de forma a assegurar a totalidade

de servil10

- Reconhecer, validar e gerir as compet~ncias do pessoal

- Decidir sobre a cessa,.ao ou continuidade do pessoal em exerdcio ao

abrigo de qualquer mecanismo de mobilidade

- Promover com outras escolas a gestao integrada de recursos

- Promover a reconversao profissional.

2.4. Gestiio estrategica, patrimonial, administrativa e financeira
- Contratualizar com outras instituiyoes a utilizayao de outros espayOS

- Organizar centros de recursos interinstitucionais e em rede

- Constituir associayoes de escolas para efeitos de formayao e gestao

integrada de recursos

- Contratar serviyos de entidades exteriores 11 escola em contrapartida

da gestao racional do pessoal

- Antecipar ate quatro duodecimos das dotayoes do Oryamento do

Estado para projectos e despesas de investimento

- Fazer a gestao plurianual do oryamento privativo.

3. Nivel2 de competencias

3.1. Organizafiio Pedag6gica
- Adaptar ou desenvolver modelos pedag6gicos alternativos e inova

dores com as consequencias respectivas na organizayao do tempo,

do espayO, dos metodos <:ie ensino, dos materiais e da avaliayao de

todos os elementos organizativos, na sequencia de experi~ncias pre

vias avaliadas

- Decidir com fundamentayao especifica sobre a nao-adopyao de ma

nuais escolares para disciplinas ou areas especificas

- Utilizar os oryamentos da Escola para criar creditos horarios acres

cidos ate 10% do tem.po curricular semanal.

,
\
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3.2. Gestio Curricular

- Introduzir uma componente curricular local ate 25%, sem prejuizo

ou em integras;ao com os objectivos do curriculo nacional

- Realizar ofertas curriculares e formativas para pessoas individuais e

colectivas, pliblicas e privadas

- Autorizar curriculos adaptados e alternativos.

3.3. Recursos Humanos

- Seleccionar pessoal docente, tecnico, administrativo e auxiliar ate

25% do total da escolaiagrupamento, atraves de requisis;ao, destaca

mento, recondwrao, permuta, transfer~nciae contrato individual de

trabalho a termo resolutivo certo

- Contratar pessoal para desenvolver a componente curricular local.

3.4. Gestio estrategica; patrimonia~ administrativa e financeira

- Estabelecer parcerias com institui~oesde ensino superior e associa

~oes profissionais, empresariais, cientificas e pedag6gicas, nacionais

e estrangeiras

- Proceder acontratualizas;ao de presta~ao de servi<;:os docentes com

outras escolas

- Fazer a aquisi~ao de bens, equipamentos e servi<;:os a pronto paga

mento ou com pagamentos faseados, tendo como limite temponirio

de amortiza~ao a dura<;:ao do mandato do 6rgao de gestao.
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Area Compet~ncias clas escolas Compet~nciasdas escolas Compet~nciasdas escolas
Nlvel de base Nlvell Nlvel2

Organiza.,:iio - Gerir 0 calendario escolar, assegurando a + Basear a organiza~~o da + Adaptar ou desenvolver modelos
pedag6gica totaliclade de horas de lecciona~ao a que 0 a1uno escola em equipas educativas peclag6gicos a1ternativos e inovadores

tem direito + Organizar modelos com as consequc!ncias respectivas na
- Organizar 0 horario e funcionamento pedag6gico alternativos de agrupamento organiza~~o do tempo, do espa~o,dos

da escola de alunos metodos de ensino, dos materiais e
- Decidir a interrup~ao das actividades lectivas + Organizar modelos da avalia.,:iio de todos os elementos
- Estabelecer os tempos destinados a actividades a1ternativos de horario organizativos, na sequ~ncia de

de enriquecimento curricular, de complemento escolar experi~ncias pr~ias avaliadas
pedag6gico e de ocupa~ao dos tempos Iivres

- Definir crit~rios para a e1abora~~o das turmas
e dos horarios dos docentes e outros agentes + Decidir com fundamenta~~o

educativos especlfica sobre a n~o-adop.,:iio de
- Planificar a utilizacyao dos espacyos escolares + ,Gerir 0 crMito horario global manuais escalares para disciplinas ou
- Gerir 0 cn!dito horario global acrescido, atribuido para 0 areas especlficas
- Promover a diferenciacyao pedag6gica desenvolvimento de projectos
- Organizar as transi~oes pedag6gicas de forma a destinados a novos publicos + Utilizar os or~amentos cia Escola para

garantir a sequencialidade educativa progressiva criar creditos horc\rios acrescidos ate
- Escolher os responsaveis pela gest~o peclag6gica 10% do tempo curricular semanal

intermedia
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Area Competencias das O5colas Competencia. das O5cola. Competencias das escolas
Nlvel de base Nlvell Nlvel2

Ge.Uo - Adequar e implementar as pIanos curricularcs e + Introduzir urna componente
curricular programas nat:~onais curricular local ate 25%, .em prejuizo

- 9:»nceber e-desenvolver projectos curriculares, au em integrac;fto com as objectivos
considerando as orientaeroes nacionais e as do currkulo nacional-
nece••idades do. alunos

- Seleccionar m~todos de ensino e avalia<;ao + Rea1izar ofertas curriculare. e
(interna) e materiai. de en.ino-aprendizagem formativas para pessoas individuai. e

- Organizar e assegurar as apoios e complementos colectivas, publica. e privada.
educativos a alunos com necessidades escalares
e.pecificas, bem como a crian~a. e jovens com
dificuldade. na aprendizagem + Autorizar curriculo. adaptado. e

- Organizar actividades de enriquecimento alternativos
curricular e de ocupa~aode tempos livre.

- Promover e gerir fafmas de diversificac;:3.o
curricular + Conceber e implementar

- Conceber e implementar pro;ectos, experi~ncias e farmas alternativas de
inova~6e. pedag6gicas organizaerao e diversificalj3.o

- Promover a educa<;:ao intercultural curricular
- Organizar 0 servi<;o de primeira matricula,

transferencia e anula<;ao + Autorizar regimes
excepcionais de frequencia e
de matrkula
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Area Competencias das escolas Competencias das escolas Competencias das escolas
Nmldebase Nlvell Nlvel2

Recursos - Inventariar as necessidades quanta aD mlmero + Regulamentar localmente a
Humanos e qualificac;lio do pessool docente, ttcnico, organizac;lio diversificada dos

administrativo e auxiliar hor.rios do pessoal docente
- Seleccionar e recrutar pessoal e naD docente de forma a
- Contratar pessoal a praza assegurar a totalidade de + Seleceionar pessool docente, ttcnico,
- Definir crit~rios de aloca~ao e fazer a distribui-rao servic;o administrativo e auxiliar att 25%

de servic;o aD pessoal + Reconhecer, validar e gerir as do total da escolalagrupamento,
- Avaliar 0 desempenho do pessool competencias do pessool atrav~s de requisi¢o, destacamento,
- Identificar necessidades de reconversao + Decidir sobre a cess3lfao ou recondu¢o, permnta, transfer~ncia

profissionol continuidade do pessoal e contrato individual de trabalho a
- lnventariar necessidades de formac;lio da escola em exerdcio ao abrigo de termo resolutivo certo
- Elaborar 0 plano de forma~liodo pessoal docente, quolquer mecanismo de
tt~cnico. administrativo e auxiliar mobilidade + Contratar pessool para desenvolver a

- Mobilizar os recursos necess.rios aforma~lio + Promover com outras escolas componente curricular local
- Apoiar e orientar 0 desempenho do pessool a gestao integrada de recursos
- Estabelecer protocolos de colabora~liocom outras + Promover a reconversao

entidades, nomeadamente centros de formac;:ao. profissional
escolas superiores de educa¢o e universidades,
associac;:6es profissionais, empresariais, cientificas
e pedag6gicas

- Gerir a ausencia de servi~o para frequencia de
ac~oes de forma~lio

H f
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Area Compet~nciasdas escolas Compet~ncias das escolas Compet~ncias das escolas
Nlvel de base Nlvell Nlvel2

Act;io social ~ Despistar situacyoes econ6mico-sociais de risco,
escolar implementar tut6rias de acompanhamento e

refer~ciar a-situa~o ·para a intervem;ao de outras
. "instituic;oes competentes
- Organizar e gerir modalidades de apoio

econ6mico e social
- Implementar as medidas de ac~ilo social escolar

superiormente estabelecidas

f
i
e-

i
~
~
il

I

+~



~t"
AlA
twt

':'it","', ;"X!i'{&,jfi~""

Area Compet~ncias das escolas Compet~ncias das escolas Compet~cias das esrolas
Nlvel de base Nlvell Nlvel2

Gestio - Implementar os crittrios de admissao dos alunos
estrattgka. - Conceder equival~ncias de estudos nacionais ou
patrimonial. realizados no estrangeiro
adtninistratlva
e financeira - Adquirir 0 material escolar necessario

- Solicitar 0 equipamento necessario
- Proceder asubstitui~ao do material irrecuperavel + Contratualizar com outras

ou obsoleto institui~oes a utiliza~ao de
- Alienar ou ceder a titulo temporario bens outros espa~os

desnecessarios + Organizar centros de recursos
- Manter actualizado 0 inventario da escola interinstitucionais e em rede
- Definir crit~rios e regras de utiliza~o dos espac;os

e instala'Y0es escalares
- Autorizar a utilizaerao de espa.yos e instalac;oes

escolares pela comunidade local
- Arrecadar receitas atraves da oferta de servic;os au

a1uguer de equipamentos
- Gerir as receitas pr6prias
- Proceder • obras de beneficia~ao de pequeno

e mMio a1eance, repara~oes e tr.balhos de
embelezamento

- Acompanhar a realizac;ao e colaborar na
fiscalizac;ao de obras e empreitadas

H [
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- Estabelecer protocolos com entidades exteriores + Constituir associa~6es + Estabelecer parcerias com institui~oes

11 escola de escolas para efeitos de de ensino superior e associa~6es

- Contratar servi'r0s de entidades exteriores aescola forma~ao e gestao integrada profissionais, empresariais l cientfficas
- Gerir a componente financeira transferida para a de recursos e pedag6gicas, nacionais e estrangeiras

escola + Contratar servi'r0s de + Proceder 11 contratualiza~ao de
- Procede~J concessa<5 de servi'ros entidades exteriores aescola presta~ao de servi~os docentes com

- em contrapartida da gestao outras escolas
- Decidir metas em termos de resultados escolares e racional do pessoal + Fazer a aquisi~ao de bens,

garantir os meios e condity6es de funcionamento +Antecipar at~ quatro equipamentos e servilj:os a pronto
duodecimos das dota~oes pagamento ou com pagamentos
do Or~entodo Estado faseados, tendo como limite
para projectos e despesas de temporario de amortiza~ao a dura~o
investimento do mandato do 6rgao de gestao

+ Fazer a gestao plurianual do
or~amento privativo
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ANEX02

UM ANO GOVERNAc,;AO POR CONTRATO

RELATORIOS ANUAIS DE PROGRESSO

Joao Formosinho (Coord.)

Ant6nio Sousa Fernandes

Henrique Ferreira

Joaquim Machado

Jose Verdasca

Margarida Elisa Moreira

IntrodUlriio

Os contratos de autonomia sao acordos celebrados entre 0 Ministerio

da Educa¢o e as Escolas ou Agrupamentos de Escolas' com objectivos

gerais e operacionais estabelecidos, para cuja realizac;ao as partes assu

miram compromissos e encargos. Estes compromissos e deveres mutuos

visam melhorar as condic;oes de reali¥c;ao do servic;o publico de educa

c;ao confiado as escolas, cujas dimensoes abrangem 0 acesso a escola, 0

sucesso dos alunos, a formac;ao para a cidadania, os cuidados de apoio e

guarda, a organizac;ao e 0 funcionamento da escola, designadamente no

que respeita aos processos de participac;ao interna e externa.

Dando cumprimento ao disposto no art.o 8.° da Portaria n.O

1260/2007, de 26 de Setembro, as escolas que em 10 de Setembro de 2007

celebraram contrato de autonomia produziram, no funbito do processo

de auto-avaliac;ao, urn relat6rio de progresso relativo ao ano lectivo de

2007/2008. Este relat6rio visa a prestac;ao de contas sobre a execu¢o dos

objectivos, gerais e operacionais apresentados no contrato e 0 curnpri

mento ou nao curnprimento dos compromissos assumidos pelas partes

contratantes contribuindo, assim, para a sua monitoriza¢o. £Ie deve ser

7 Neste relat6rio utilizamos a designayao escola tanto para escolas singulares como para agru
pamentos de escolas
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apresentado a Comissao de Acompanharnento Local que sobre ele emite

parecer que acompanha aquele relat6rio enviado a dire~o regional de

educa~o e divulgado publicamente pelos meios adequados.

Embora tenharn sido 22 escolas a celebrar contrato de autonomia

em 10 de Setembro de 2007, 0 Grupo de Trabalho do Projecto AUDE

Autonomia eDesenvolvimento das Escolas acedeu apenas a 20 relat6rios de

progresso anual e 11 pareceres de ComissOes de Acompanhamento Local.

o presente relat6rio incide sobre os objectivos gerais e operacionais

prosseguidos pelas escolas com contrato de autonomia e os compromis

50S assumidos pelas partes contratantes, bern como sobre os pareceres

emitidos pela Comissao de Acompanhamento Local, e termina com con

clusoes e recomendalj:oes as escolas e a Administralj:ao Educativa.

I

OBJECTIVOS OPERACIONAIS E COMPROMISSOS DAS

ESCOLAS

Os relat6rios anuais de progresso estiio focados essencialmente no

cumprimento dos objectivos operacionais estabelecidos, assim como

abordarn os compromissos assumidos pelas escolas e pelo Ministerio da

Educa~o.Alguns relat6rios salientam nao apenas 0 plano de aClj:oes con

cretas concebidas para a consecu~o dos objectivos, mas tambem 0 plano

de monitoriza~o que permitiu 0 acompanharnento e a auto-avalialj:ao da

escola, em cujo ambito se insere 0 relat6rio anual de progresso, possibi

litou a maior participa~o dos actores escolares e deu maior visibilidade

intema ao projecto de desenvolvimento e melhoria.

A monitorizalj:ao das escolas assenta no diagn6stico que esteve na

base da definilj:ao \de metas, determinalj:ao das aClj:Qes para as atingir e

contratualiza~o dos meios com 0 Ministerio da Educa~o, atraves da

Direc~o Regional de Educa~o. A monitorizalj:ao inclui a produ~o de

relat6rios trimestrais sobre a avalia~o dos alunos, quadros e mapas-



-smtese dos resultados dos alunos nos exames e provas de avalia~ ex

tema, relat6rios criticos produzidos pelas diversas estruturas internas e

o acompanhamento e a observa~o dos titulares de cargos de gestao de

topo e intermedia.

Nao havendo urn modele de apresenta~o do relat6rio, cada escola

optou por urn formato pr6prio, remetendo para os objectivos operacio

nais,o nivel e qualidade da sua (nao) execu~o, a consecu~ao dos resul

tados contratualizados, os constrangimentos e a eventual implementa~o

de solu~5es alternativas ou redu~o do alcance de algumas medidas, a

reformula~ao (e eventual renegocia~ao) do contrato de autonomia.

1. Objectivos operacionais prosseguidos pelas escolas

o principal objectivo do programa de desenvolvimento das escolas

foi a melhoria dos resultados escolares: menos abandono, mais sucesso,

melhor qualidade das aprendizagens. E foi sobretudo nele que as escolas

se concentraram. Nos relat6rios, as escolas confrontam os dados relativos

ao ano lectivo 2007/2008 com os dados do ano anterior e com as metas

contratualizadas, determinando se houve melhoria, retrocesso ou manu

ten~o da situa~ao ou problema que se pretendia resolver ou atenuar.

A este objectivo de redu~ao do abandono e da saida precoce e me

Ihoria dos resultados escolares, algumas escolas associam os objectivos

de melhoria da qualidade do desempenho dos professores e outros pro

fissionais da escola e de melhoria dos processos de gestao da escola e de

afecta~ao dos recursos. Assim, juntam objectivos relacionados com 0 ser

vi~o publico a prestar pela escola publica (forma~o cidada, escola inclu

siva, orienta~o educativa, solidariedade) e com perspectivas gestionarias

de qualidade e excelencia (moderniza~o e informatiza~o de servi~os,

requalifica~o de instala~5es, renova~ao de equipamentos e recursos).

1.1. Melhoria dos resultados escolares
A melhoria dos resultados escolares aponta para duas vertentes:



168 Autonomia da Escola Publica em Portugal

a) a erradica~o (imediata ou a prazo) do abandono escolar precoce, a

transi~o para 0 ensino secundario e a diminui.;:a:o da saida precoce

e da saida antecipada·.

b) 0 aumento das taxas sectoriais (ano ou cicio) e globais de apro

va.;:a:o/transi.;:a:o, aumento das classifica.;:oes obtidas em prova ou

exarne nacional e aumento das classifica.;:oes obtidas nas discipli

nas objecto de interven~o e contratualiza.;:a:o (Matematica, Lingua

Portuguesa, Ingles, Filosofia, Fisico-Quimica).

A prossecu.;:a:o destas duas vertentes do sucesso escolar inspira nas

escolas diversas actividades dirigidas aos proJessores, aos alunos elou as
Jamilias:

- Actividades dirigidas aos professores - plano de forma~o institu

cional e sua implementa.;:a:o com formadores internos ou externos,

dispositivos de pennuta, horas comuns para reunioes, divulga~o de

"boas praticas", articula~o entre niveis e ciclos de educa~o e escola

ridade, articula~o horizontal e vertical dos prograrnas curriculares,

anilise dos resultados de auto-avalia.;:a:o.

- Actividades de ambito pedag6gico e curricular dirigidas aos alunos

- sinaliza.;:ao de situa.;:oes de risco, implementa~o de medidas com-

pensat6rias e de apoio, orienta~o e acompanhamento educativo;

diversifica.;:ao de ofertas fonnativas e reorienta.;:ao de percursos in

dividuais; desenvolvirnento de projectos e medidas nacionais e/ou

institucionais; participa~o em projectos internacionais e interac.;:ao

com outras escolas.

- Actividades dirigidas a pais e alunos da escola e de escolas "fornece

doras" de alunos - ac.;:oes de divulga~o, esclarecimento e forma~o;

E diversificado 0 U$:O do conceito de abandono escolar, embora seja tradiyao utiliza-lo mais
para as safdas precoces do ensino bAsico. Aqui. optcimos por utilizar os termos abandono esco
lar precocf, satda anttfipada e satda precocf, referenciados na literatura da especialidade.
o abandono escolarpmme refere-se asalda do sistema de ensino e forma¢o antes de conduir 0

9.' ano de escolaridade e de completar os 15 anos, a idade minima legal para sair do sistema. A
saida antecipada refere-se aos individuos entre os 18 e as 24 anos que nao concluiram 0 3.0 cido
e nao se encontram a freqp.entar uma oferta formativa. A saida precoce refere-se aos individuos
entre os 18 e os 24 anos que nio coDduiram 0 ensino secundario e DaO se encontram afrequen
tar urna oferta formativa - Ver ). Azevedo. Inser¢o preccce dos jovens no mercado de trabalho.
Cademos PEETI, vol. I, Lisboa: PEETI - Ministerio do trabalho e da solidariedade, 1999.
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diversificar,:ao de formas de comunicar,:ao; orientar,:ao vocacional;

prom~ao de Centro de Novas Oportuniclades com Reconhecimen

to, Valiclar,:ao e Certificar,:ao de Competencias adquiriclas.

AJ; escolas recorreram ainda a protocolos/parcerias com enticlades e

organismos publicos e com instituitroes cientificas, empresariais, cultu

rais e de investigar,:ao e ensino seja para a implementar,:ao de projectos

e programas espedficos seja para a elaboratrao de estudos e actr0es de

acompanhamento e apoio aos alunos, assim como favoreceram aCt,:oes

promoviclas por autarquias, por pais, por alunos e/ou por professores.

AJ; escolas promoveram ainda actr0es de reestruturafiio e intervenfiio

pedag6gica e curricular:

- Actr0es de reestruturatrao e interventrao pedag6gica - reformular,:ao

de criterios de constituitrao de turmas; criar,:ao de equipas pedag6

gicas de curso, ciclo, ano de escolariclade ou conjunto de turmas;

criar,:ao de pares pedag6gicos e experiencias de coadjuvatrao em dife

rentes ciclos; implementar,:ao de projectos de intervenr,:ao multidis

ciplinar; criar,:ao de estruturas de articulatrao ("Conselho de Coorde

nadores", "Conselho de Articular,:aR Curricular", ... ).

- Actr0es de reestruturatrao e intervenr,:ao curricular - aumento de car

ga honiria de disciplinas; alteratrao do tempo lectivo de 45 para 60

minutos; oferta de seguncla lingua estrangeira no 5.0 ano; extensao

do desporto escolar ao 1.0 ciclo.

No dominio da interventrao pedag6gica e curricular, as escolas pre

tendiam garantir 0 cumprimento dos programas curriculares nacionais e

aproximar 0 nUmero de aulas dadas as aulas previstas.

No que respeita il. melhoria dos resultados escolares, as escolas apre-

sentam dados distribuidos por diferentes indicadores:

- diminuir,:ao cia taxa de desistencia dos alunos;

- diminui¢o cia taxa de retenr,:ao;

- diminuir,:ao cia taxa de exclusao por faltas;

- diminuitrao da taxa de anular,:ao de matricula;
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- aumento das taxas de matricula no 10.° ano de escolaridade;

- aumento da media das classifica~6es de frequencia por ano de esco-

laridade (aumento da media global de aproveitamento);

- aumento do mimero de alunos que transitam com zero niveis nega

tivos nas areas curriculares nao disciplinares (ACND);

- aumento do nUmero de alunos que transitam de ano com sucesso a

todas as disciplinas;

- diminui~o da taxa de alunos que transitam com dois ou mais niveis

negativos nas ACND;

- diminui~o da taxa de insucesso em determinado curso (cientifico

humanistico, ... );

- aproxima~ao dos resultados de avalia~ao intema e extema;

- aumento de alunos que ascendem ao Quadro de Merito e/ou

Excelencia.

No que respeita aos resultados escolares apresentados, verifica-se a

evolu~ao favonivel dos resultados escolares. Contudo, imp6em-se algu

mas evidencias:

a) A melhoria nao se verificou em todos os anos, nem em todas as

disciplinas';

b) As classifica~6es obtidas que explicam a melhoria, nem sempre sao

muito altas;

c) Nos dados relativos a cada disciplina, verifica-se, em alguns ca

sos, uma amplitude de taxas de aproveitamento excessivamente

ampla lO
;

d) Sao mais os casos de abaixamento das taxas de reten~o que os ca

sos de subida, mas, em todo 0 caso, as taxas globais de transi~aol

Iaprova~ao apresentam ligeira melhoria.

Exemplos: no AE de\Colmeias, apontava-se para urna meta de 80% de resultados positivos
no exame do 9." ano de Matematica e obteve-se apenas 42%; no Agrupamento de AlgOl, ha
diminuierao de sucesso em Lingua Portuguesa e Materna-tica do 1.° delo, em Ingl~, Ci~ncias

da Natureza e Edncal'iio Musical do 2.0 cicio e em Ingles, Hist6ria, Geografia, Matematica,
Ci&1cias Fisico-Qulmicas, Educal'iio Fisica, Educal'iio VIsual e Pintura do 3.0 cicio.

to Exemplo: na ES Pinheiro Rosa, a evolul'iio de 2006/2007 para 2007/2008 foi, para 010.0 ano,
de 54,1% a Hist6ria A e d" 98,0% a Espanhol e, para 0 11.0 ano, Coi de 42,9% a Matematica
Aplicada as Ci!ncias Sociai; e 93,9% a Fisica e Qulmica B.



Apesar da positividade dos mimeros, e 0 10.0 ano que se apresenta

como momento estruturante e critico do ensino secumiario (ainda nao

obrigat6rio), contribuindo para os elevados indices de saida precoce e

tomando evidente a pertin~ncia de uma politica de combate asaida des

qualificada do sistema escolar, atraves do aumento das taxas de rnatricu

la no 10.0 ano, a dimfnuioyao das taxas de saida precoce, a promo~o do

reingresso daqueles que reprovaram e/ou abandonaram, a diversifica~o

da oferta e, pela positiva, 0 aumento das taxas globais de aprova~o e a

qualificalj:aO do sucesso escolar.

Entretanto, 0 sucesso escolar nao se mede apenas pelos resultados

academicos dos alunos, isto e, pelas classificalj:oes obtidas. Na verdade,

as escolas nao se preocupam apenas com 0 "sucesso academico". Preocu

pam-se tambem com a participalj:ao e 0 desenvolvimento civico dos alu

nos, 0 comportamento e a organizalj:ao, enquanto condilj:oes importantes

na valorizaoyao e impacto das aprendizagens: uma escola tranquila e or

ganizada reline uma das condilj:oes essenciais para a eficicia do ensino.

o especial realce dado nos relat6rios aos resultados academicos deve

-se a dois factores conjugados:

1.0
) a melhoria das aprendizagens e urn objectivo contratualizado por

todas as escolas;

2.0 ) as escolas t~m desenvolvido nos Ultimos anos dispositivos de mo

nitorizalj:ao que tern permitido a algumas uma pnitica intencio

nal e sistematica de reflexao sobre os resultados escolares dos alu

nos, a partir da qual sao possiveis dinamicas de melhoriall
•

1.2. Outros compromissos e competencias assumidos pela escola

Os relat6rios referem os compromissos e compet~ncias que as esco

las assumiram no contrato de autonomia e descrevem os resultados re

lativamente a indicadores internos e metas nele estabelecidas, ensaiando

alguns uma analise comparativa atraves da utilizaoyao de informa~o de

U Muito por via da associa~o aavalia~ do desempenho docente, mas em diversos cases j'
anterionnente, ha escolas com dispositivos de auto-a~o das praticas, nomeadamente na
saIa de aula, procurando articular 0 aperfei~oamento do desempenho profissional e 0 desen
volvimento organizacional.< ',.
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ambito regional (NUT) e/ou nacional. Torna-se not6ria a intenyao de dar

conta da concretizayao dos compromissos assurnidos e de enfatizar 0 es

for~o acrescido dos aetores escolares para atingir as metas estabelecidas12•

Durante 0 ano lectivo de 200712008, 0 esfor~o das escolas foi cana

lizado para os processos de adesao ao projecto, a realizayao das diversas

actividades previstas, a aquisi~ao de equipamentos e a realizayao de obras.

Varios compromissos assumidos nao foram cumpridos pelas escolas

por razoes diversas: uns dependem de candidatura a aguardar aprova

~ao e financiamento, outros requerem gastos que 0 or~ento da esc~la

nao comporta ou pessoal de que as escolas nao dispoem, outros ainda

tiveram que ser adiados para 0 ano lectivo 2008/2009 porque 0 contrato

foi assinado depois de terminado 0 periodo de preparayao do ano lecti

yo. Outras razoes foram apresentadas para a nao concretiza~ao de algu

mas competencias reconhecidas aescola: as orienta~oes do Ministerio da

Educa~ao que disciplinam a contrata~ao de pessoal docente; inercia do

Gabinete de Gestao Financeira na conversao do credito honirio em equi

valente financeiro; assun~ao de competencias pelo regime de autonomia

e gestao das escolas (Decreto-Lei n.O 7512008, de 22 de Abril), nao acolhi

mento das medidas por parte dos destinatarios; necessidade de condi~oes

logisticas de que a escola nao dispunha; existencia de regras explicita

mente contrarias da Administra~aoPublica".

A consecu~ao dos objectivos prosseguidos e atribuido adinamica in

terna da escola e ao impulso que nela precede a celebra~ao do contrato

de autonomia, que, por sua vez, foram balizados pela avalia~ao externa e

justificaram a celebra~ao do contrato de autonomia.

12 Veja-se, por exemplo. esta observac;ao no relat6rio do AE Eugenio de Andrade: ""0 Conselho
Executivo (... ) tern a certeza que muita coisa ficou por dizer relativamente ao esfor~ e de
dicac;ao de todos os docentes e nao docentes, na procura de urn acompanhamento efectivo e
eficaz a todos os alunosO:

" Por exemplo, a antecipa.,ao al~ quatro duodecimos das dota\'Oes do Or<;amenlo da Escola e a
aquisic;ao de bens, equipamentos e servi~os com pagamentos faseados.



Alguns relat6rios optam por um registo descritivo das actividades

desenvolvidas na escola e pela enumera~o dos procedimentos seguidos

por estruturas pedag6gicas (Coordena~o de Directores de Turrna, ... ),

por nucleos de apoio a projectos e actividades ou por servilfOS escola

res (ServiIfO de Psicologia e Orienta~o). A percep~o da autonomia da

escola como um processo multifacetado, servido por varios instrumen

tos politicos, administrativos e pedag6gicos leva estas escolas a descreve

rem, nos seus relat6rios anuais, todas as actividades inseridas no seu Pano

Anual e remetidas para 0 Projecto Educativo. Por vezes, estas descrilfoes

sao substituidas por elementos valorativos do trabalho desenvolvido14 ou

pela enuncia~o dos objectivos pretendidos dados como atingidos, nao

aportando as evidencias da sua consecu~o.

Alguns relat6rios descrevem mesmo 0 processo de organizalfao inter

na e de divisao de tarefas para a implementa~o das aClfoes - sublinhandb

o que e frequentemente designado como "trabalho em equipa", "trabalho

de parceria" ou "trabalho colaborativo" - e enunciar as actividades que

foram desenvolvidas, denunciando 0 volume de trabalho como indicador

de avalia~o e referindo que a res'posta da escola foi "a melhor possivel':

Noutras situalfoes, 0 leitor e informado de que "foram definidos criterios

especificos e consistentes", tendo-se procedido a "ampla discussao sobre

os criterios" com vista 11 sua "reformulalfao" no ano lectivo seguinte, mas

sem especificar os "criterios" que estiveram em discussao ou simplesmen

te os que foram definidos, ficando uma afirmalfao sem evidencias quer da

sua especificidade quer da sua consistencial5. Em todo 0 caso, esta 0plfao

pelo registo generico acaba por trair 0 objectivo implkito de valorizalfao

do'volume de trabalhoe do empenhamento dos actores internosl6•

14 Ha relat6rios que afirmam a «coer~ncia" entre as ac~6es desenvolvidas e os objectivos calen
darizados ou as documentos estruturantes da escolaJagrupamento e asua "importAncia vital~

deelaram que houve "impaeto positivo" e que 0 "trabalho (e/foi) reconhecido" ou ainda que 0

evento "teve uma boa adesao dos alunos" e/ou "foi avaliado positivamente" seja pelos profes
sores seja pelos genericamente designados "intervenientes~

" AE deAlgoz.
16 "0 Conselho Executivo (...) tern. a certeza que muita coisa ficou por dizer relativamente ao

esfor\'O e dedica¢o de Iodos os docentes e nilo docentes, na procura de urn acompanbamento
efectivo e eficaz a todos os alunos" (AE Eugenio de Andrade),
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Algumas escolas adiantam as competencias e OS compromissos em

que esperam obter "avano;:os" ou "melhorias" nos restantes anos de vigen

cia do contrato de autonomia e outras referem os aspectos que gostariam

de ver "eliminados" do contrato de autonomia, em virtude da sua genera

lizao;:ao ao todo nacional, como sao as disposio;:oes relativas Ii organizao;:ao

das actividades de enriquecimento curricular no 1.0 cicio e Ii organizao;:ao

interna da escola. Nota-se urn desejo de rever "em alta" os contratos de

autonomia, ora pela inclusao de novas competencias no novo contrato

ora pela explicitao;:ao de algumas das competencias ja reconhecidas que,

devido Ii sua formulao;:ao, nao tern sido operaciona1izadas.

2. Compromissos assumidos pel0 Ministerio da Educao;:ao

o Ministerio da Educao;:ao cumpriu compromissos assumidos princi

palmente no ambito da provisao e recrutamento de pessoal tecnico (psi

c610go, tecnicos para 0 Centro Novas Oportunidades, terapeuta da fala e

outros tecnicos de diagn6stico e acompanhamento), contratao;:ao de ser

vio;:os (limpeza, segurano;:a e manuteno;:ao de edificios e equipamentos) e

dotao;:ao de verbas e/ou reforo;:o de credito horario para 0 desenvolvimen

to do projecto de desenvolvimento.

A lista de compromissos (ainda) nao curnpridos por parte do Minis

terio da Educao;:ao tern a ver com a provisao de recursos humanos (con

tratao;:ao de pessoal administrativo) e recursos financeiros (a conversao do

credito horario acrescido em componente financeira e a canalizao;:ao para

a escola de uma percentagem das poupano;:as decorrentes da racionaliza

o;:ao e reorganizao;:ao dos recursos humanos que tenham aumentado os ga

nhos de eficiencias, ou seja, melhorado 0 custo por aluno e 0 racio alunol

Iprofessor"), a requalificao;:ao da escola (inclusao na lista de prioridades,

" 0 CE do AE de Algoz esclarece que "foi soticitada atutela por vllrias vezes e atraves de vario'
canais, a defini¢o de indicadores de medida, ou a possibilidade de, conjuntamente, efectu
armos a sua constru~o, bem como a sua defini~o temporal" e declara que "'pretendemos
durante este ano lectivo, solicitar atutela acapitaliza~ das poupan~, aexistirem, referentes
a 2007/2008".



viabilizac;ao de terrenos e/ou financiamento para construc;ao de pavilhao

multiusos) e dotac;ao de equipamentos eapetrechamento de laborat6rios.

Os compromissos relativos a obras de construc;ao de ediflcio e de re

qualificac;ao do edificio existente, bern como 0 apetrechamento de equi

pamentos estao "em curso" ou agendados para submissao a concurso de

financiamento. Por outro lado, 0 dispositivo de contratac;ao por oferta

de escola de pessoal docente para suprir as necessidades supervenientes,

ap6s 0 concurso de colocac;ao de professores de Quadros de Escola e de

Quadros de Zona Pedag6gica, s6 foi implementado com normalidade no

ano lectivo de 200812009 e sao escassos os passos dados com vista 11 "ges

tao conjunta de pessoal docente e nao docente"l8.

Em alguns casos, estas situac;oes obrigam as escolas a adiarem a con

cretizac;ao de alguns dos seus compromissos. Este facto leva uma escola

a afirmar 0 nao cumprimento por parte do Ministerio da Educac;ao do

compromisso de "tomar todas as decisoes e medidas indispensaveis 11 via

bilizac;ao e concretizac;ao" do contrato'·, enquanto outras enfatizam as

medidas especificas que implementaram para minimizar as consequb

cias do ainda nao cumprimento porp~ do Ministerio da Educac;ao dos

compromissos assumidos, como sejam pequenas obras de adaptac;ao de

salas, racionalizac;ao da utilizac;ao dos laborat6rios, aquisic;ao de materiais

para a componente experimental da educac;ao ern ciencia ea aquisic;ao de

meios informaticos20.Acresce ainda 0 caso de uma escola pedir mais cre

dito horario para "eficaz irnplementac;ao" do prograrna de aprendizagem

de Lingua Portuguesa para alunos estrangeirose de !he ter sido "recusado

com a justificac;ao de que era superior ao permitido por lei", tendo esta

recusa sido interpretada ("0 que nos parece") como "urn incurnprimento

de urn compromisso do Ministerio da Educac;ao para aobserva.ncia deste

Contrato de Autonomia"21.

" ES Pinheiro e Rosa e AE de Cohnei..
" AE Nery Capucho
" AE Cavado Sui
21 AE de Algoz

I:
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Os relat6rios deixam perceber, no entanto, alguma reserva por par

te de algumas escolas relativamente ao cumprimento dos compromis

sos do Ministerio da Educa<;ao, especialmente quando elogiam a ac<j:iio

de monitoriza<;ao pelo membro da equipa tecnica da direc<j:iio regional

de educa<j:iio - a sua "total disponibilidade e eficacia de resposta" quan

do solicitada, bern como "0 seu profissionalismo, competencia, simpa

tia e dinamismo"22 - e real<;am 0 cumprimento do compromisso (ge

nerico) de manuten<;ao de "urn relacionamento institucional directo e

colaborante"23. A ac<;ao deste elemento da equipa da direc<;ao regional

de educa<j:iio foi, em varios casos, 0 elemento extemo mais presente na

monitoriza<;ao do desenvolvimento do contrato, porquanto houve, em

muitos casos, atrasos na nomea<;ao da figura de reconhecido merito e na

consequente constitui<j:iio da Comissao de Acompanhamento Local. Tra

ta-se de um "hiato de tempo demasiado longo" aparentemente indiciador

de alguma atitude menos "vinculante" do exerdcio das competencias do

Ministerio da Educa<;ao e que adiou um acompanhamento a que as esco

las contratantes tinham direito".

Os relat6rios induem ainda compromissos do Ministerio ainda nao

implementados por nao ser considerado necessario ou conveniente por

parte do respectivo conselho executivo. Estao, neste caso, 0 compromisso

de fazer a conversao do credito horario em componente financeira", 0 de

"assegurar a consulta e 0 apoio ao Agrupamento nas questoes de indole

juridica"2·,0 de "propor ao GGF para posterior autoriza<;ao do Ministerio

das Finan<;as, a aquisi<;ao de bens, equipamentos e servi<;os com paga

mentos faseados, tendo como limite temporario do pagamento a dura<;ao

do mandato do 6rgao de gestao" eo de "solicitar a antecipa<j:iio ate quatro

duodecimos do or<;amento para implementa<j:iio de projectos, de acordo

com as orienta~6es do GGF"27

n AE de Colmeias
" AE de Colmeias e AE Eugenio de Andrade
" AE de Colmeias, cuja CAL reuniu pela primeira vez em 14 de Outubro de 2008, au seja, j' no ana

lectivo de 2008/2009. elJlbora ainda sem representante do Conselho Municipal de Educal'30.
" AE da Charneca da Caparica
26 AE de Colmeias
" AE de Vouzela



3. Observa~Oes das escolas

Nos relat6rios das escolas encontramos comentarios e observalYoes re

lativamente as politicas educativas que assoberbaram 0 trabalho (princi

palmente) dos professores e os 6rgaos de gestao, a pratica administrativa

de tratamento indiferenciado das escolas, a continuidade dea~o entre 0

passado e 0 presente e a putativa menor influ~nciado contrato, a valori

zalYao do contrato como promotor da imagem social da escola, 0 desnivel

entre as expectativas iniciais (elevadas) e as concretizalYoes do primeiro

ano (positivas, mas modestas) e a ac~o da Comissao de Acompanha

mento Local (CAL).

a) A introdu~o de outras medidas de politica educativa

Sete dos 20 relatorios apresentados28 referem 0 contexto politico em

que decorreu 0 primeiro ano de vig~ncia do contrato, enunciando as me

didas que transformaram a vida da escola: estatuto do aluno, regime de

autonomia e gestao, regulamenta~ao do estatuto da eatreira docente e

avalia~ao do desempenho docente. Es!as medidas alteraram a planifica

~o prevista, obrigaram as escolas a reorientar estrategias e processos, a

assegurar novas tarefas, a romper COIIvotinas instaladas29 e a dirigir os

esforlYos para as novas exig~ncias, afastando-a dos objectivos operacio

nais tra~ados. Esta inversao da ordem de prioridades "determinou a ne

cessidade de suster/diferir/reenquadrar 0 ptocesso de implementa~ol

Idesenvolvimento de alguns compromissos constantes no contrato de au

tonomia" e, por isso, funcionou, "em parte, como urn constrangimento"30.

Ja outro prefere enunciar uma politica publica favoravel, como a con

trata~o plurianual de professores, real~ando os efeitos positivos da es

tabiliza~ao do corpo docente na continuidade da rela~ao pedagogica ao

lange do cielo de escolaridade, e as dificuldades que resultam da apli

ca~o da orienta~o de, na mesma turma, serem atribuidas ao mesmo

professor as disciplinas da sua area disciplinar, com 0 argumento de que

" ES Gon~es Zaroo, ES qa de Queir6s, ES Quinta do Marques, ES Pinheiro e Rosa, AE Euge
nio de Andrade, AE de Colmeias, AE Matilde Rosa Araujo

29 Nomeadamente, no que respeita aos howos docentes por via da regulaerao da componente
nilo leetiva - AE Matilde Rosa Araujo.

" AE de Cnlmeias
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aumenta 0 nUmero de professores nas reunioes do gropo disciplinar e

duplica 0 nUmero de reunioes para os professores3l •

b) A interfer~ncia legislativa que promove a indiferencia~o das

escolas

Tal como as demais, as escolas com contrato de autonomia recebem

muito frequentemente orientalYoes que sao para curnprir e relegam a au

tonomia da escola para a operacionaliza~o local da decisao superior: "al

guns constrangimentos (... ) advem de sermos diariamente confrontados

com circulares, despachos, decretos, oficios, urn ernaranhado de orien

talYoes que deixam pouca margem para descortinar 0 melhor caminho a

seguir, avaliar constantemente 0 risco de avanlYar nos caminhos da auto

nomia e alargar 0 nosso campo de aClYao"32. Esta "interferencia" legislati

va no plano da regulamentalYao do modus operandi de todas as escolas,

independentemente de terern ou niio contrato de autonomia, e perce

bida como obstaculizando a diversidade de operacionaliza~o das poli

ticas, desincentivando a possibilidade de normas e regras especificas",

potenciando a homogeneiza~o das pniticas gestiomirias, promovendo a

indiferencialYao das escolas, convidando as escolas a urna autonomia fun

cional e ate "esvazia(n)do de algurn sentido" 0 contrato de autonomia"'.

c) Os resultados positivos devem-se a urn trabalho de continuidade

das escolas e ao esforlYO (sobretudo) dos professores

Esta percep~o de tratamento indiferenciado das escolas com contra

to de autonomia parece estar na base da afirmalYao reiterada de que os

bons resulta~os - ou, na versao mais modesta, os resultados positivos 

resultam mais da a~o continuada das escolas e do esforlYo dos agentes

31 AE Oivado Sui
" ES Quinta do Marqub e AE Matilde Rosa Araujo
33 ES Gon~s Zarco, ES~ de Queir6s
,. AE de Colmeias
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educativos35 que do contrato de autonomia36• Alias, 0 contrato de auto

nomia chega a ser considerado "uma tfmida atribui¢o de compet~ncias

que, na sua maioria, ja faziam parte da aetua¢o das escolas ou vieram

mais tarde a verter-se nos normativos legais entretanto publicados"37.

d) 0 contrato de autonomiapromove a imagem da escola

Em todo 0 caso, 0 contrato de autonomia e entendido como urn ins

trumento de gestao que da continuidade ao trabalho da escola, as suas

"linhas de ac¢o" que suportam as medidas implementadas para concre

tiza~ao das metas e dos objectivos ja espelhadas no Projecto Educativo38
•

E, como tal, e valorizado, evisto como podendo ser "elemento fundamen

tal na resolu~aode alguns problemas que condicionam os resultados" da

escola, como valorizando a imagem social da escola e do trabalho nela

desenvolvido39 e tendo vantagens simb6licas, pessoais e profissionais a

explorar"'.

e) Concretiza~es abaixo das expectativas

Nota-se que havia pOl parte das escolas elevadas expectativas e que

o primeiro ano de govema~ao por contrato da conta de concretiza~Oes

mais modestas, alicer~adas na convic~ao de que, na generalidade dos

casos, os ganhos conseguidos tambem seriam possiveis "independente

mente da exist~ncia ou nao do contrato de autonomia"41 e a constata~ao

de que a excep~ao foi engolida pela generaliza¢o de varias medidas42 •

Esta constata¢o leva algumas escolas a refor~ar a persist~ncia de alguns

35 0 AE de Algoz atribui 0 rnerito ao conjunto mais alargado de actores locais: "'a compreensao e
envolvimento dos pais e encarregados de educa~o","o empenho dos (... ) alunos". "'a coopera
¢o e profissionalismo da equipa dos servi'ros de administr3,?o escolar': "a coopera¢o do res
tante pessoal nao docente e"0 empenho, dedicayao e esfor'YO e profissionalismo dos docentes"
do Agrupamento.

36 ES E<;a de Queir6s, ES Quinta do Marques, ES Pinheiro Rosa, AE Eugenio de Andrade. AE
Matilde Rosa Araujo, AE de A1goz.

37 ES Pinheiro Rosa
" ES Quinta do Marqu~s e AE Eugenio de Andrade
" ES Quinta do Marqu~s e AE Matilde Rosa Araujo
fO "A ideia que preconizamos ~ que no contexto operativo do oosso contrato de autonomia oao

devemos limitar-nos a executa-Io sem qualquer refleno attica. £ precise ver 0 campo de pos
sibilidades, reconhecer as vantagens simb6licas, pessoais e profissionais que podem decorrer
de urna irnplica~o num processo desta natureza" (AE de Colmeias).

41 ES Joao d.a Silva Correia
" AE Nery Capucho
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anseios - relativamente il construs;ao e/ou requalificas;ao de espas;os, ges

tao financeira, contratas;ao de pessoal docente e nao docente - e outras a

pensar na hip6tese deaprofundamento da autonomia e na possibilidade

de garantir outras competencias atraves da reformulas;ao do contrato de

autonomia43 •

f)Valo~oda acs:ao da CAL

A acs;ao da CAL e valorizada, reaIs;ando-se 0 born relacionamento in

terno e com a escola". Varios relat6rios registam a sua constituis;ao tar

dia, apesar da designas;ao rapida dos dois representarttes da escola, facto

que prejudicou "0 acompanhamento, monitorizas;ao e avaIias;ao de forma

sistematica e consistente das acs;oes e medidas" contratualizadas45•

Ja no que concerne il acs;ao da CAL, uma escola entende que esta es

trutura nao deve fazer apenas analise dos documentos produzidos pelo

Conselho Executivo, "como sucedeu", que deve evoluir na metodologia

de acompanhamento, e sugere que este 6rgao de monitorizas;ao e acom

panhamento deve "fazer observas;ao directa, no terreno': e "entrevistar

e ouvir, em sucessivos paineis, as estruturas de direcs;ao, gestao e admi

nistras;ao bern como as de orientas;ao pedag6gica do agrupamento, re

presentantes dos servis;os de orientas;ao e apoios educativos, dos aIunos,

dos funcionarios nao docentes e de pais e encarregados de educas:ao"46.

Curiosamente, a CAL duma outra escola refere que ouviu todos os gru

pos e subgrupos que constituem a comunidade escolar - Alunos, repre

sentantes das associas;oes de estudantes, Presidente da Associas;ao de Pais

e Encarregados de Educas;ao, Chefe dos Servis;os de Administras;ao Es

colar, funcionarios administrativos e auxiliares de Acs;ao Educativa, Pro

fessores, Coordenadores de Departamento, Presidente da Assembleia de

Escola, Presidente do Conselho Executivo, monitorizando, dessa forma,

"as vivencias de todos os envolvidos"47.

., ES E>a de Queir6s, AE Nery Capucho, AE de Colmeias

.. ES Joao da Silva Correia
" AE de Algoz
.. AE de Colmeias
" ES Gon,aJves Zareo
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Anem,

II

RECOMENDA<;OES DAS COMISSOES DEACOMPANHAMENTO

LOCAL

a ano Iectivo de 2007/2008 constitui 0 ano de arranque do projecto

de desenvolvimento desenhado pe/as escolas. a contrato foi assinado no

mes de Setembro, quando as escolas jii tinham planeado a sua actividade

anual, podendo em alguns casos haver "pouca" influ~ncia no primeiro

ana do contrato", por nao ser posslveI a coricretizas;ao efectiva de algu

mas compet~ncias transferidas49
•

Por outro lado, em alguns casos, a primeira reuniao da CAL realizou

-se no final do ano Iectivo ou mesmo jii no ano Iectivo de 2008120095°.
Este facto dii conta de urn arranque excessivamente Iento por parte da

Administras;ao Educativa, com uma distensao temporal que favorece in

terpreta.yoes de menor impeto vinculativo as politicas de autonomia das

escolas e reflecte-se na aus~nciade parecer a acompanhar nove relat6rios

anuais de progresso, para alem dos dois relat6rios que sao acompanha

dos da acta da reuniao em que eIes foram apresentados a CAL e por ela

apreciados. -.

as pareceres referem-se as condi.yoes em que decorreu 0 1.0 ano de

contrato, destacam a melhoria dos resultados academicos dos alunos e 0

cumprimento dos compromissos assumidos peIa escola e pelo Ministe

rio da Educa.yao, fazem recomenda.yoes a urna e a outro e tecem outras

considera.yoes

1. As condi~es do primeiro ano de contrato

as pareceres referem a ocorr~ncia de altera.yoes significativas no siste

ma educativo por ac.yao do Ministerio da educa.yao e aludem a "reflexos

.. AE Eugenio de Andrade

.. ES Joiio da Silva Correia
" A CAL do AE Matilde Rosa Araujo reuruu pela primeira vez em Junho de 2008. A CAL do AE

de CoImeias reuniu pela primeira vez em 14 de Outubro de 2008.

~ -----_ .._~.--. ----
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na vida escolar" e "implica<;:oes no seu clima"S1. Estas medidas obrigaram

as equipas directivas a redireccionarem a sua ac.yao para estes novos de

safios, fizeram sobrepor outras aC<yOes as ac<;:oes do plano de desenvolvi

mento, trouxeram desacelera<;:iio na implementa.yao do plano de melbo

ria, exigiram urn esfor<;:o aerescido na gestao e motiva.yao dos recursos

humanos e na organiza.yao do trabalbo das estruturas escolares52
•

Nos casos em que foi come<;:ada a interven.yao para requalifica<;:iio da

escola, ocorreram, como seria de esperar, "profundas perturba<;:oes no

normal funcionamento da Escola"53.

2. Melhoria dos resultados escolares

Aquelas "circunstilncias potencialmente desestabilizadoras"" niio im

pedem uma perspectiva optimista relativamente a evolu<;:iio previslvel

para 0 tempo restante de vigencia do contrato55, ate porque, em varios

casos, 0 balan<;:o e "positivo" ou ate "extremamente positivo"5., havendo

aspectos em que os objectivos contratualizados teriio sido atingidos ou

mesmo superados ja no primeiro ano57
•

Os pareceres evidenciam ideias-chave do plano de desenvolvimen

to de algumas escolas58 e destacam a consecu<;:iio das metas, os aspectos

mais e menos conseguidos e as dimensoes em que e precise continuar a

intervir, bern como de competencias transferidas para a escola que niio

tiveram concretiza<;:iio efectiva por razoes lavradas nos relatorios. Os

51 ES Gon~ves Zareo
" ES E", de Queir6s
5~ ES Gon~ves Zareo
,. AE Eugenio de 'Andrade
55 ES ~a de Queir6s
,. ES Quinta das Palrneiras
" ES/3 Dr. Joaquiffi'de Carvalho, ES/3 Caldas das Taipas, ES~ de Queir6s
sa Na ES £era de Quelr6s: desenvolvimento organizacional sustentado (visao estrategica, acyees

para implementa¢o, parcerias, acompanhamento e monitoriza¢o do projecto);
No AE Eugeoio de Andrade a prornol'iio de urna escola (i) humana, (ii) inclusiva, (iii) globa
lizadora de saberes, (iv) inteligente e, finalmeote, (v) de sucesso;
No AE cavado Sui: ~tabilizal'iiO do corpo docente,lotal'iio da escola-sede e gestiio dos seus
espas;os, provisao de equipamentos e recursos, redimensionamento das estruturas de coorde
na~o educativa, valorizaljAO do saber e diversifica~o da oferta formativa.
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pareceres deixam ainda perceber urn registo de agrado" pelo trabalho

desenvolvido pelas escolas, pelas suas lideran~ de topo e intermedias e

pelo corpo docente, e assinalam casas de presen~ de visao estrategica da

equipa directiva e apropr~ao dos objectivos e metas por parte dos pro

fessores60
, bern como elogiam a concretizac;:ao efectiva de alguma compe

tencia transferida61 •

3. Cumprimento dos compromissos assumidos pelo Ministerio da
Educac;:ao

Os pareceres referem-se aos compromissos assumidos pelo Ministe

rio da Educac;:ao, aos curnpridos e aos nao cumpridos, registando-se duas

referencias explfcitas de sentido contnirio. Vma "congratula-se (... ) pe10

facto de 0 Ministerio da Educac;:ao ter cumprido uma parte substancial

dos seus compromissos»62. Outra "lamenta 0 nao cumprimento integral,

por parte da Administrac;:ao Educativa, dos compromissos assumidos no

contrato e que, inevitavelmente, vini a coarctar a prossecuc;:ao dos objec

tivos» da escola63•

4. Recomendac;:oes as escolas

Os pareceres incluem recomendac;:6es relativas aconcretizac;:ao da for

mulac;:ao de objectivos, ao desenvolvimento de indicadores de sustentabi

lidade dos resultados, amelhoria de resultados e valorizac;:ao do trabalho

escolar, aparticipac;:ao e co-responsabilizac;:ao dos adores escolares, afor

mac;:ao e qualificac;:ao dos recursos humanos, ao cumprimento dos com

promissos assurnidos e areformulac;:ao do contrato.

59 & express6es sao: "felidta", Ive com] "satisfa~o~ "louva" e «elogia~

60 ES/3 Caldas das Taipas, ES Joao da Silva Correia, ES f.I:a de Queir6s, AE Miragaia
" A CAL do AE Vouzela e10gia "a defini"o do calendario escolar pr6prio que surtiu efeito posi

tivo na integr...o da crian<;a da educa..o pre-escolar~

" ES/3 Caldas das Taipas
" AE Eugenio de Andrade
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a) Formula~o mais concreta dos objectivos - Alguns objectivos que

motivam as actividades do projecto devem ser expressos de uma forma

que permita avaliar "0 grau em que foram efectivamente atingidos": "0

que a Comissao gostaria de avaliar, mais do que 0 facto de as actividades,

em si, terem decorrido de forma satisfat6ria, era 0 grau em que tinham

contribuido, de forma verificave1, para os objectivos que as justificaram"".

b) Desenvolvimento de indicadores de sustentabilida,de dos resulta

dos - Apesar da melhoria generalizada 'das classifica~oes dos alunos, ha

disparidade do sentido da evolu~o dos resultados da escola65 e a dificulda

de em ajuizar a sustentabilidade do trabalbo desenvolvido", nao havendo

evidencias de que a melhoria dos resultados academicos corresponde a urn

aumento das aprendizagens efectivas dos alunos. Contudo, esta melhoria

"teni consequencias sociais e educativas positivas por diminuir 0 impacto

negativo da reprova~o e consequente repeti~o do plano de estudos"6'. A

dificuldade em ajuizar a sustentabilidade dos resultados sugere a necessida

de de produ~o de "instrumentos fiaveis de avalia~o das aprendizagens""

e convida as escolas a desenvolverem "indicadores que possam demonstrar

a eficacia e eficiencia das actividades desenvolvidas e do impacto das mes

mas na aprendizagem e nos resultados escolares"69. Nesta linha de orien

ta~o insere-se a recomenda~ao de a escola "apresentar evidencias no in

cremento da experimenta~o e da utiliza~o das tecnologias, bern como da

garantia da igualdade de acesso dos alunos a estes recursos"70.

c) Aposta em melhores resultados e na valoriza~odo trabalho es

colar - Se, nun~ casos, a escola deve proceder a uma "revisao em alta" das

metas71 e apostlir na progressao dos bons resultados alcan~ados e melho

ria da media dos;resultados obtidos pelos alunos em exame nacional, bern

como no aumento da superioridade da sua media relativamente amedia

.. AE Eugenio de Andrade

., AE Gondifelos
" AE Ulvado Sui
67 AE Ulvado Sui
.. AE Ulvado Sui
" AE Eugenio de Andrade
" AE Cavado Sui
" ES Caldas das Taipas
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nacional72, noutros 0 desafio esta em "encontrar fonnas que pennitam

intervir ao nlvel dos processos de ensino-aprendizagem e das representa

lYoes" dos alunos e suas familias sobre 0 trabalho escolar e "as obrigalYoes

que Ihes sao devidas para a aprendizagem':

d) Processo participativo de autonomia, corresponsabiliza¢o e

avalia¢o - A escola e incentivacla a melhorar os canais de comunica~o

vertical e horizontal "com vista 11 apropria~o do exercfcio da autono

mia nas suas praticas': a assegurar a "co-responsabi1izalYao de todos os

6rgaos" na implementalYao do contrato, a definir urn plano orientador

da sua condu~ao,estrutura~aoe avalia~o e constituir internamente urna

equipa que fa~a recolha sistematica de dados e a organiza~o de infonna

lYao que permita relat6rios trimestrais ponnenorizados73•

e) Forma¢o dos recursos humanos - A escola deve prestar atenlYao

11 qualifica~o dos seus professores" e conceber, elaborar e implementar

urn plano global de fonnalYao dos recursos hurnanos (professores, tecni

cos, administrativos, pessoal de apoio e pe~soal auxiliar)7'.

f) Cumprimento dos compromissos ou reformula¢o do contrato

A escola e exortada a curnprir os comprornissos assumidos e nao concre

tizados por razoes internas 11 mesma76 ou a reformular 0 contrato, pers

pectivando novas 0PlYoes estrategicas de desenvolvimento e adequando-o

melhor ao nivel de desenvolvimento organizacional77
•

5. Recomendat;:oes ao Ministerio da Educa¢o

Apenas dois pareceres fazem recomenda~oes ao Ministerio cia Educa

~ao. 0 primeiro aconselha 0 curnprimento dos comprornissos assumidos

72 ES E" de Queir6s
73 ES Gon'Yalves Zarco
,. ES Caldas das Taipas
75 ES~ de Queir6s
76 ES lolio da Silva Correia
n AE de Vouzela
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b) reconhece 0 esfor~o da escola para melhorar a sua imagem socia1l!'~~
-;,i%

real~ando a necessidade de refor~o da atractividade da escola do'~
:'"2.0 e 3.0 ciclos81

; :~1i__oj;,
,iF'

·'''.;.f'''~..
.,.~

d) wma a convic~ao de que os desafios do contrato contribuem pm.';;

o curnpriinento da missao da escola82
; if

•••

'•.~.'
-I
'~.

~.#:!

e nao cumpridos, designadamente OS de natureza financeira, porque}

seu curnprirnento esta em causa, nao apenas "a melhoria do servio;:o

cativo", mas tambem "a pr6pria representa~o publica do contrato de'

tonomia como uma mais-valia da eScOla de qualidade"78. 0 segundo

eco do reparo do rol de necessidades da escola: requalifica~o de e .

constru~o de manga de liga~o entre edificios, refinamento do me

mo de recrutamento de professores para colmatar necessidades resid'

provisao de recursos hurnanos e diferencia~o positiva para as escolas

contrato de autonomia79
•

6.Perora~o

" ES loao da Silva Correia
" AE de Vouzela
"' AE de Gondifelos
81 AE Miragaia
82 ES GoneraIves Zarco

Os pareceres terminam com formula~oes que se dirigem Ii escola, en,,~*

fatizando a oportunidade para a escola tomar decisoes mais ajustadas~1
;<"1.

associando 0 contrato ao curnprimento da missao da escola publicai~'!i
'--'-.:;iff;

clarando 0 curnprirnento dos compromissos assumidos, lembrando1J~

realiza~ao emblematica, incentivando a manuten~o das competen4

da escola ou apoiando a sua expectativa de aprofundar a autonomia.'1~1

a) declara que a escola se encontra nurn "processo em construc;:iiQil

em que falha a apropria~ao das diferentes partes envolvidas e qUij\~
-'''<~

o momenta ede defini~o "clara e incisiva" dos seus problemas~il
,·.:W·

objectivos80; . 11
J:ili
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ee) felicita a escola pelo modo como tern conseguido concretizar os

objectivos "em condi~oes nem sempre faceis, quer pelas dificulda

des habituais da sua missao quer, ainda, pelas condi~oes de alguma

instabilidade e trabalho acrescido - frequentemente mais de natu

reza buroaatica, nao resultando na melhoria do processo educa

tivo - decorrentes das muitas modifica~oes no funcionamento e

enquadramento das escolas em periodo recente"8';

f) lembra a concretiza~o mais emblematica no ambito do contrato 

o Projecto do Centro Tecnol6gico - que "tomara ainda mais atrac

tivo 0 ensino-aprendizagem nesta escola"84;

g) propiie a manuten~o das competencias da escola, incentiva-a a

prosseguir 0 seu trabalho "por forma a consolidar os resultados,

tomando-os dificilmente revertiveis"85;

.h) real~ a satisfa~ao do conselho executivo da escola pela qualidade

da execu~o do plano de desenvo~vimento e apoia a sua expectativa

de aprofundamento da autonomia e renegocia~ao do contrato86•

Eugenio de Andrade
Quinta das Palmeiras
Dr. Joaquim de Carvalho

ES~ de Queir6s
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11I

CONCLUSAo E RECOMENDA<;:OES FINAlS

1. A autonomia das escolas e instrumental relativamente apres

do servi'rO publico deeduca~.

A autonomia da escola publica difere de pais para pais, apresen._

diferen~as no que conceme aos dominios, ao grau e aos decisores,

como quanta aos mecanismos de presta~ao de contas. .~
~

Portugal tem evoluido nesta materia nos Ultimos vinte anos. A evok'

lu~o da autonomia da escola publica portuguesa tern integrado instru.f

mentos de natureza organizacional (agrupamento de escolas, elabor~

de regulamentos internos, escolha do gestor, participa~ao das familias~

da comunidade na direc~ao estrategica), de natureza programatica (prO+

jecto educativo de escola), de natureza curricular (projecto curricular_de

escola, projecto curricular de turma), de natureza avaliativa (auto-avaliil.,

~ao da escola)87.

Urn olhar retrospectivo permite assinalar esta evolu~o e da conta d;

necessidade de tempo de matura~o, assim como abona a esperan~a d

que muitas das op~6es hoje propostas e recebidas com cepticismo pode

rao um dia merecer acolhimento, ser consagradas em lei e ter aceita~

por parte dos diferentes actores.

Esta perspectiva sublinha uma concep~ao que prefere falar de auton'

miza~odas escolas, sublinhando as dimens6es de aprendizagem organ

zacional e de orienta~ao das mudan~ nas politicas publicas de educa~

I:. 0 reconhecimento de que as escolas diferem na sua capacita~opa

a presta~ao do bem publico da educa~ao que baliza uma politica difere

81 J, Formosinho - A autonomia das escolas em Portugal - 1987-2007, in Inspec.,ao-Gera
Educac;ao (Drg.), As Escolas Face a Novos Desafio, / Schools Facing up to New Challenges.
boa: Ministeno da Educac;ao, 2008, pp. 69-89

,
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de apoio as escolas na tomada de decisoes e no exercicio da autono

00' •• reconhecida pela lei e pela Administra~o Educativa.

. ':!. A govem~o da escola publica por contrato, prevista no Decreto·

;"n.o 115-A/98, de 4 de Maio, constitui um esfor~o serio do Gover

a estabelecer uma nova rela~o entre a gestio das autoridades de
.str~ educativa e as escolas. 0 contrato de autonomia e urn

ento de indole mais moral e politica que juridica. Atraves dele

es contratantes estabelecem os compromissos que assurnem para

elboria da educa~o, enquanto bem publico, definida em termos de

~ e objectivos operacionais.

o tA celebra~ao do contrato culminou um processo que se iniciou com

.ciativa da escola: ela procedeu asua auto-avalia~o, prop6s-se aava

·0 extema que identificou os seus pontos fortes e fracos, as oportu-,
des e as amea~s ao seu desenvolvimento e apresentou urn projecto

nvolvimento que, depois de analisado por urna comissao nacional

eada pela Ministra da Educa~ao e, em varios casos, reformulado, foi

'ado com a respectiva DireC\ao Regional de Educa~ao com vista a
ra"iio de um contrato de desenvolvimento da autonomia.

~i'Neste sentido, 0 contrato de autonomia nao eapenas um documen-
""eprincipalmente urn produto de trabalho que resulta de um processo

o e corresponde ao que cada escola propoe como 0 seu projecto e

o de desenvolvimento". Urn grande nlimero de relat6rios enfatiza

''clinha de continuidade da ac~o em curso nas escolas e a oportu

Co e de aprofundamento e melhoria das pniticas: "A Escola tomou-o

Ieontrato de autonomia] como um instrumento de gestao que, envol

~. 0 todos os intervenientes, possibilitara construir aquilo que e mais

c uado aescola, e aos seus alunos, na convic"ao de que edecidindo que
'.lfJTende a decidir"89.
"';;C')

:'"
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o projecto de desenvolvimento representa a estrategia da escola para

utilizar os seus pontos fortes, para ultrapassar os seus pontos fracos, usan

do as oportunidades e evitando as ameac;:as identificadas. Por isso, nao ha
dois contratos iguais, apesar de todos obedecerem a urna estrutura formal

e especificarem objectivos, metas, competencias especificas reconhecidas

11 escola pelo Ministerio da Educac;:ao e compromissos assurnidos pelas

partes contratantes.

Esta diferenciac;:ao nao e a regra de urn sistema de govemac;:ao cen

tralizado e burocnitico, no qual estiio fortemente socializados os actores

escolares'" e os agentes dos varios niveis da Administrac;:ao Educativa. Im

porta realc;:ar, portanto, a liberdade da escola afirmada no acto de cele

brac;:ao do contrato de autonomia91 e a ruptura deste com a cultura domi

nante de uniformizac;:ao, apesar da similitude formal.

Neste sentido, constitui urn sinal de alerta a observac;:ao das escolas

de que, apesar de terem celebrado contrato de autonomia, as orienta

c;:6es e determinac;:6es posteriores da Administrac;:ao Educativa ignoraram

a nova situac;:ao destas escolas, tomando-as urn destinat8rio como as de

mais escolas sem contrato de autonomia.

3. A diferenc;:a e a similitude entre as escolas com contrato de auto

nomia estao patentes nos relat6rios anuais de progresso apresentados

pelas escolas que celebraram contrato de autonomia. Trata-se predomi

nantemente de relat6rios descritivos das acc;:oes desenvolvidas na escola

e enunciadores de procedimentos seguidos por estruturas pedagogicas e

por micleos de apdio a projectos e actividades ou por servic;:os escolares.

9(1 Repare-se como, nas escolas, os dispositivos de uniformizac;ao sio apresentados como uma
evidencia positiva: "Houve maior coordena~o e uniformiza.yio dos procedimentos nos
domlnios da diferencia.,ao pedag6gica e da avalia,ao das aprendizagens" (AE Cavado Sui).
o objectivo da diferencia,ao deve sobrepor-se ao dispositivo da uniformiza<yao de proce
dimentos.

91 No exerdcio desta liberdade, duas das 24 escolas decidiram Dio formalizar 0 seu projeeto e
plano de desenvolvirnento atraves da ce1ebra\i.O do contrato.
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A percep~o da autonomia da escola como urn procesS() multiface

tado, servido por varios instrumentos politicos, administrativos e peda

g6gicos leva as escolas a descreverem, nos seus relat6rios anuais, todas as

actividades inseridas no seu Plano Anual e que remetem para 0 seu Pro

jecto Educativo. As actividades e temas enunciados dao conta da riqueza e

diversidade no interior de cada escola, da sua especificidade e da sua simi

litude com todas as outras, bem como do grau de envolvimento dos alu

nos e dos professores, dos pais e de outros parceiros da comunidade, da

autarquia e dos organismos publicos, e da sua importancia para promo

ver uma imagem positiva da escolalagruparnento e a sua insen;:ao local.

Por vezes, especialmente no que se refere aos servio;:os escolares, as

descrio;:oes sao substituidas por elementos valorativos do trabalho desen

volvido ou pela enunciao;:ao dos objectivos pretendidos dados como atin

gidos, nao aportando as evidencias da sua consecuo;:ao e nao permitindo

aquilatar como as aco;:oes contribuirarn para a prossecu~o dos objectivos

estabelecidos. Por isso, se justifica a recomendao;:ao de que as escolas de

vern optar, nao apenas por formulao;:Oes mais concretas dos objectivos

de desenvolvimento que estabelecerarn, mas tambem pela construoyao de

indicadores avaliativos das aco;:oes desen",olvidas.

4. Os relatorios de progresso anual das escolas com contrato de auto

nomia dao conta de urn saber mais ou menos consolidado no que concer

ne aos resultados escolares, utilizando indicadores jaem uso na prestao;:ao

de contas das escolas perante a Administrao;:ao Educativa: taxas de matricu

la, taxas de abandono, taxas de saida precoce, taxas de exclusao por faltas,

taxas de anulao;:ao de matricula, taxas de aprova~o e taxas de reten~o,por

disciplina, por ano, por cicio e por curso. Algumas escolas acrescentam

outros indicadores92 na analise dos resultados e do impacto das decisoes93
•

"- Por exemplo, taxas de empregabilidade dos cursos (ES Caldas das Taipas, AE de Miragaia).
~~ Assim, por exemp]o, no que se refere ao aproveitamento dos recursos materiais existentes na

escola de forma a potenciar oesforc;:o financeiro feita neste dominio, a ES Quinta do Marques
procede aanalise do sistema de requisi¢es dos equipamentos (frequ~cia e percentagem por
tipo de equipamento e total de equipamentos registados, por grupo disciplinar ou sector)
que cia urna ideia da sua utiliza'"o em sala de aula e da preocupa,"o por tomar as aulas mais
atractivas e/ou diversificar estrategias de aprendizagem.
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No que respeita ao abandono escolar, verifica-se a dirninui~ao da

"taxa de reten~ao e desistencia'; indicador estatistico que agrega todos os

casos de insucesso escolar (anula,.ao de matricula, exclusao por excesso

de faltas e reten,.ao/reprova~ao), Contudo, algumas escolas secundarias

nao dispunham de dados relativos aos anos anteriores para calculara taxa

de abandono tendo em conta a situa,.ao dos alunos, como, por exemplo,

alunos que anularam a matricula porque mudaram de sistema de ensino,

terminaram 0 ensino em epoca especial de exames (Novembro de 2007)

ou fazem melboria de dassifica~ao em algumas disciplinas94
, Por isso,

o primeiro ano de governa~ao por contrato tambem serve para agregar

dados que permitam uma anaIise comparativa nos anos subsequentes.

No que respeita aos resultados academicos dos alunos, os relat6rios

dizem que sao rnais os casos de abaixamento das taxas de reten~ao que

os casos da sua subida e que, em todo 0 caso, as taxas globais de transi

,.ao / aprova~ao apresentam ligeira melboria. Neste aspecto, as escolas

confrontam-se com 0 duplo desafio de melborar os resultados academi

cos obtidos pelos alunos e apresentar evidencias de que essa melboria

corresponde a urn aumento das suas aprendizagens efectivas95 , Para esta

qualifica,.ao do sucesso escolar, sugere-se 0 desenvolvimento de indica

dores de sustentabilidade dos resultados escolares%,

9-4 ES Pinheiro Rosa.
95 f: necessario explicitar 0 que se apresenta como 6bvio aos actores escolares:"O desenvoIvi·

mento de estrategias de diferenciac;:ao pedag6gica e de maior individualiza~odo processo de
ensino e aprendizagem facilitou 0 refor~ e consolidac;:ao das aprendizagens nestas disciplinas
[Lingua Portuguesa, Matematica e Ingles], tendo como objectivos a melhoria do desempenho
e 0 aumento do sucesso escolar daB alunos que evidenciaram dificuldades de aprendizagern"
(AE Cavado Sui), '

~ A dificuldade em ajuiUr a sustentabilidade do trabalho desenvolvido exige aescola a evid~ncia

d.a melhoria das aprenPizagens e das compet~ncias desenvoIvidas, ao mesmo tempo que mos
tra, por urn lado, a irnpossibilidade de fazer assentar a medi¢o das aprendizagens reais seja
nas provas de avalia~o ipterna seja nas provas de exame em virtude da possibilidade de alterar
os cri'terios de ano para~o e, par outro, a necessidade de produzir instrumentos fiaveis de
avalia~o <las aprendizagens realizadas. Assim, no que respeita ao AE Oivado Sui, 0 parecer
da CAL constata que "os resultados obtidos na avalia<;1io externa dao conta de evolu",es de
sinal contrmo, cuja explicao;ao tern a ver com varios factores, nomeadamente a dificuldade
<las provas, 0 lrabalho pedag6gico na sala de aula e 0 treino especifico dos alunos para provas
de exame. mas Ilia permite cl,estacar 0 valor acrescentado da escola e distinguir os £actores
estruturais e os £actores conjunturais".

\."- -1-__



Entretanto, 0 sucesso educativo nao se esgota nas classifica~Oes dos

alunos'" e hoi escolas que se preocupam com a participa~o e 0 desen

volvimento civico dos alunos e com as condi~ de funcionamento

que influenciam a eficacia do ensino. Contudo, 0 especial realce dado nos

relat6rios aosresultados academicos deve-se a dois factores conjugados:

1) a melhoria das aprendizagens e urn objectivo contratuaIizado por to

das as escolas; 2) as escolas t~m desenvolvido nos Ultimos anos dispositi

vos de monitoriza~o que t~m pennitido a algumas urna "pnitica inten

cional e sistematica de reflexao sobre os resultados escolares dos alunoS"9',

a partir da qual sao possiveis dinfunicas de melhoria.

Neste sentido, ede destacar a cria~ao nas escolas de equipas de tra

balho com vista a"profissionaliza~o" do processo de auto-avalia~o, ja

que esta envolve urna dimensao conceptual e uma dimensao tecnica e

metodo16gica. Contudo, esta "profissionaliza~o" deve ser compaginada

com a participa~ alargada dos actores escolares, sobretudo dos pro

fessores, na constru~odos referenciais e nas op~oes que sao tornadas em

todas as fuses da auto-avalia~ao. Os pareceres das Comissoes de Acompa

nhamento Local dao conta de escolas que apostam no envolvimento de

varlos actores intemos e extemos e da importfmcia deste envolvirnento

na apropria~aodo exercicio da autonomia".

Ede louvar a iniciativa das escolas que integraram a fonna~o con

tinua no dispositivo de melhoria dos resultados escolares, especialmen

te num periodo em que elas se viram confrontadas com urna situa~ao

de reestrutura~ao dos centros de forma~ao de associa~ao de escolas, de

recentra~o da forma~o em pianos nacionais e de escassez de recursos

financeiros.

97 Hoi situa'rOes em que os resultados academicos dos aluDOS teimam em nao se aproximar da
taxa de sucesso contratualizada. 0 AE cavado Sul explica estes resultados como se enquadran
do na taxa "esperada".

" ES Quinta do Marque.
" 0 parecer da CAL da ES~ de Queir6s destaca "a aposta (da equipa direetiva) na aproprias;ao

dos objeetivos por parte dos protagonistas das ac¢es, cuja participas:ao na tomada de dedsoes
aos diversos niveis aumentara a sustentabilidade do processo de melhoria da esoola". J;i 0 pa
recer da CAL da ES Gon~ves Zarro sngere que sejarn melhorados os canais de comunicas;ao
entre os 6rgaos decisores da Esoola e outros·6rgaos de gestio intermedia ou estruturas cia
comunidade escolar com vista aapropriac;ao do exerddo cia autonomia nas suas praticas. .,
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5. Para alem dos resultados escolares, os relat6rios real'i=am aC'i=oes de

reestruturafi=io e intervenfi=io pedag6gica e curricular. Trata-se de dois

dominios da autonomia onde os actores escolares tern urn importante pa

pel ate porque integra os seus saberes profissionais espedficos. Contudo,

seria conveniente que as escolas desenvolvessem mecanismos de monito

riza.yao espedfica de algumas aC'i=oes mais fracturantes da cultura escolar,

como a organiza.yao pedag6gica por equipas educativas e 0 redesenho do

curriculo escolar nacional, imprimindo-lhes 0 cunho de experimenta'i=ao.

Nestes casos, sugere-se mesmo 0 desenvolvimento de parcerias com

universidades com vista a prom0'i=ao da investigafi=io educacional, a for

mafi=io contextualizada dos professores e ao desenvolvirnento organiza

cional sustentado.

Sugere-se ainda 0 desenvolvimento de indicadores que permitam es

tabelecer nexos de causalidade entre as interven'i=oes estruturais e os ob

jectivos prosseguidos.

6. Os contratos de autonomia integram duas areas essenciais para 0

exerdcio da autonomia das escolas e para a sua afirma¢o estrategica: a

area de recursos humanos e a area de provisio e gestio patrimonial e

financeira. Embora as competencias reconhecidas as escolas nestas areas

fossem de alcance modesto, houve dificuldades e hesita'i=oes na sua con

cretiza¢o no primeiro ano, esperando-se a sua normaliza'i=ao nos anos

subsequentes.

No que respeita ao recrutamento de professores, 0 dispositivo posta

ao alcance das escolas de contrata'i=ao local para as vagas supervenientes

ao concurso nacional constitui uma agiliza¢o processual que os gestores

escolares valonzam. Contudo, 0 pr6prio concurso nacional de professo

res, embora esteja fortemente arreigado nos rituais administrativos do

sistema escolar, traz para bastantes escolas a desestabi1iza¢o do proces

so de trabalho pedag6gico, funcionando como autentico fio de Penelo

pe que desfaz por Urn acto adrninistrativo qualquer trabalho de profun

didade para a conte'xtualiza¢o da docencia e a constitui.yao de equipas
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pedag6gicasH)(}. Neste sentido, ha escolas que perspectivarn 0 aprofunda

mento da autonomia atraves da obtenc;ao da prerrogativa de concurso

local para preenchimento das vagas de quadro concedida aos territ6rios

educativos de intervenc;ao prioritaria (Decreto-Lei n.° 5112009, de 27 de

Fevereiro, art.O 64.o-A, n.O 2).

Entretanto, a dificuldade de outras concretizac;oes reforc;a a ideia de

"desajustamento do actual quadro legal" posto ja em evidencia por al

gumas propostas das escolas na fase de audic;ao previa (ano lectivo de

2006/2007) e "a dificuldade da administrac;ao educativa em satisfazer al

gumas das suas pretensoes, sem que se altere 0 quadro legal"101. Neste

aspecto, jogam-se aspectos que dependem do Ministerio a Educac;ao, mas

outros sao comuns a toda a Administrac;ao Publica portuguesa, pelo que

a sua reformulac;ao extravasa as competencias e os poderes da Adminis

trac;ao Educativa.

De igual modo, no que se refere 11 requalificac;ao do parque escolar

e 11 provisao de equipamentos nota-se nos relat6rios algoma impacien

cia por parte de algumas escolas relativarnente 11 lentidio processual em

varios niveis da Administrac;ao Edl,lcativa. Na verdade, em alguns casos,

a concretizac;ao de varias acc;oes da escola depende do cumprimento dos

compromissos por parte do Ministerio da Educac;ao. Por outro lado, 0

cumprimento dos compromissos por parte do Ministerio dara conta da

sua "boa fe" no processo e contribuira para a representac;ao publica posi

tiva dos contratos de autonomia.

7. A representac;ao publica dos contratos de autonomia tambem se

joga na vinculac;ao que os agentes dos varios niveis da Administrac;ao

Educativa imprimirarn 11 sua acc;ao, especialmente no processo de cons

tituic;ao da Comissao de Acompanhamento Local, no acompanharnento

LOO AE da Charneca da Caparica
lOL Joao Fonnosinho, Ant6nio Sousa Fernandes e Joaquim Machado - Contrato de Autonomia para

o desenvolvimento das escolas portuguesas in A. Barca, M. Peralbo. A. Porto, B. Duarte Silva e L.
Almeida (Eds.). Libro deActas do IX Qingreso Internaritmal Ga1ego-Portuguts de Psicopedogoxia
(pp. 3350-3358).A Corufia. Universidade da Corufia.19, 20 e 21 de Setembro de 2007
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e monitoriza,.ao do projecto de desenvolvimento e na concretiza,.ao dos

compromissos assumidos pelo Ministerio da Educa,.ao.

o ano de 2007/2008 foi 0 ano de arranque e os diversos actores foram

confrontados com situalfoes cujo caracter de urg~ncia retirou primazia

ao processo de autonomia e alterou prioriclades de ac,.ao, ao mesmo

tempo que se desenvolviam aClfoes que retiravam centralidade aescola

e faziam emergir a centralidade do "dialogo" entre 0 Ministerio da Edu

ca,.ao e as associalfoes sindicais em torno as questoes estatutarias e do

desempenho profissional dos docentes.

8. Aguisa de conclusao, reforera-se a ideia de que 0 contrato de auto

nomia e valorizado pelas escolas pelo valor simboIico que comporta e

pela imagem social que promove, bern como pela sua adequa,.ao como

instrumento de governa,.ao cia escola publica, sendo importante nao

confundir as dificuldades emergentes no processo de aprofundamento

de autonomia com condilfoes de impossibilidade da autonomia da escola

publica portuguesa.

A centralidade que os relat6rios e pareceres das CAL dao aaClfao da

escola e a continuidade de ac,.ao subjacente aos projectos de desenvolvi

mento constituem urn incentivo ao processo de autonomiza,.ao cia esco

la publica portuguesa e desafiam os gestores escolares a desenvolverem

processos de participalfao e envolvimento dos actores internos e externos

e a Administra,.ao Educativa a desenvolver dispositivos que promovam

a capacita,.ao das escolas para 0 exerdcio da autonomia.







niversidade
'; lhoCien-

a~o Con

;publica<;5es
;(:'professores,

'al, curriculo

sidade do Mi-
~'.\ .•'" .

, , t6lica Portu-

;ado e douto

, ,nas areas da

~io escolar, da

,.eprofessores,

's educativas.







I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I
I




