
OS CAMINHOS DA REFORMA EDUCATIVA:
INTERROGA<;OES SOCIOLOGICAS*

RESUMO: Seis anos apcs a publica~ao da Lei de Bases do Sistema Edu-
cativo, as Sec~Oesde Sociologla da Educa~ao da Associa~ao Portuguesa de
Sociologia (APS) e da Sociedade Portuguesa de Ciencias da Educa~ao
(SPCE), julgaram ser oportuno discutir publicamente a seguinte questao:

Quais sao as princ.ipais orienta~Oes conferidas a Reforma Educativa em
Portugal?

- usos e abusos da Refomla em curso;
- ilus5es, mitos e pervers5es da Refomla;
- silencios e equivocos de uma Refonna.

Esta discussao pem-ute-nos, a terminar, referir que a escola tal como a
democracia ou a refonna educativa tem em comum a caracteristica de
serem constru~Oes sociais. Os seus sentidos constituem, pensamos, 0 ponto
de partida para que os caminhos desta Refonna contribuam para elevar a
participa~iio informada de todos os protagonistas escolares.

ABSTRACT: Six years after the promulgation of the law concerning the
Basis of the Education System, the sessions of Sociology of Education
organized by the Portuguese Sodo!ogy Association (PSA) and the Portuguese
Society for Educational Sciences (PSES). we thought it timely to publicly
discuss the folo\\'ing questions:

Which are the. main OJ;entations concerning the Education Reform in Por-
tugal?

- uses and overuses of the present reform;
- illusions, myths and preversions of the tefonn:
- silences and ambiguities of the Reform.

• () prosente al1igo r<sullou dum trabalho pmduzido pol as see<;oes de "Soeiologia da Eduea,iio" da
Soeiedade P0I1u£uesa de Cieneias da Eduea,iio (SPCE) e da Associa<;iio POl1uguesa de Soeiologia
CAPS;. .



At last, this discussion leads us to concl ude that school, as well as democracy
and the Education Reform, have the common characteristic of being social
constructions. Their meanings constitute, as we think, a starting-point for
allowing the paths of the Reform to increase the infonned participation of
all school actors.

Em 1988, no ambito da Associar;ao Portuguesa de Sociologia (APS), os
soci610gos e especialistas em Ciencias da Educar;ao lanr;avam para 0

debate publico algumas reflexoes sobre a reforma educativa que foram
publicadas num documento associativo designado "A Reforma do Ensino:
urn processo social".

Desde cnW.opara ca, os membros da comunidade cientffica da Sociologia e
das dcm~usCiencias da Educar;ao realizaram multiplos encontros e reunioes.
E ningucm pode estranhar que a analise da refonna educativa pelmaner;a
como tematica nuclear de muitos dos seus trabalhos de investigar;ao e de
inlervenr;ao, a medida da importancia que deve assumir no desenvolvimenlo
da sociedade portuguesa e na polftica educaliva.

No rescaldo do 2Q Congresso Portugucs de Sociologia (Fevereiro de 1992) e
quando

r
passam seis anos ap6s a publicac;:ao da Lei de Bases do Sistema

Educativo (14 de Outubro de 1986), as secr;oes de Sociologia da Educar;oa
ciaAssociar;ao Portuguesa de Sociologia (APS) e da Sociedade Portuguesa de
Cicncias da Educar;ao (SPCE) julgaram. agora, ser oportuno confrontar-se, a
si pr6prias, aos seus membros e aos diversos publicos mais ou menos atentos
a vida polftica e cultural portuguesa com a seguinte questao: Quais san as
principais orienta~oes conferidas it Reforma Educativa em Portugal?

au. ainda, em tennos mais concretos, mais capazes de induzir os sentidos
de cmpenhamento dos;Wvtrsos actores sociais. pcnsar 0 conjunto de prin-
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cfpios que devem nortcal' 0 desenvolvimenlo da actual Reforma a saber:

- a participac;:ao informada e continuada de [odos os protagonistas
comprometidos com este proccsso social:

- a construr;ao cia autonom ia clas escolas sem p6r ern causa a au-
tonomia relativa dos cstabelecimclllOs de ensino facc a procura
social. qucr local, quer nacional:

- a discussao do princfpio da diversificar;ao das formas de excclen-
cia. cstimulando os professorcs a reconhecer e a aplicar modelos
plurais de avaliac;:ao,associaclos ao descnvolvimento de diferentcs



estrategias pedag6gicas, visando alcan~ar 0 sucesso e nao a conde-
na~ao precoce dos alunos;

- a cria~ao de interdependencias entre as diferentes vias de ensino, a
par do estabelecimento de equivalencias sociais entre trajectos es-
colares especificos, sem deixar de considerar as diferen~as de capa-
cidades demonstradas pelos alunos;

- a valoriza~ao da pmfis.~o docente, desenvolvendo prograrnas de for-
ma~ao pennanente que vise refo~ar a sua competencia profissional,
unica garLUltiade autonoinia e Unicomeio de revalorizar a sua fun~o.

Desdc a aprova~ao da Lei dc Bases do Sistema Educativo (1986) parece
imperioso reconhecer a inutilidade da sabia ideia de estabelecer «um plano
de desenvolvimento do sistema educativo com um horizonte temporal a medio
prazo e limite no ana 2000», decon·ente do artigo 60Q da referida lei.

A ausencia de um plano desta natureza que deveria assegurar a realiza~ao
gradual da lei referida e demais legisla~ao complementar. nao tem impedido
os ultimos responsaveis pelas polfticas educativas de falarem entre n6s da
necessidade dc refonnar 0 sistema cscolar.

Numa sociedadc como a portuguesa olldc a produ~ao de leis excede regular-
mente a ppacidade de executa-Ias ou 0 seu espirito se traduz em fannulas
distantes da vontadc e das praticas de importantes grupos socias, a refonna
nao pode COlTer0 risco de significar apenas urn esfon.;o legislativo.

Reduzir a refonna a um amonloado de leis, diplomas, regulafTIenta~5es e
despacllos ministeriais produzidos, a maior p3J1edas vezes. de.modo avulso
c descoordenado pelo Ministcrio dc Educa~ao. pode aumentar, ~tindamais. 0

div6rcio cntre os dccisores politicos c os principais actores sociais envolvidos
nas quest5cs educativas.

I

Pm·cceu a Assembleia da Republica que «um Plano de Desenvolvimcnto do
Sistema Educativo» deveria constituir um c1ementocapaz de empenhar vontade
politica suficiente para superar os riscos hist6ricos de mais esta reforma.

Sempre adiado. como ja referimos, 0 cumprimento desse dispo-sitivo par
parte dos govemos que tiverdm a seu cargo a execussao da Lei de Bases do



Sistema Educativo. essa lacuna tern pennitido a cada Ministro da Educa930
a oportunidade de sobrepOr concefJ\:oes e posi9oes pessoais muitas vezes
afastadas do quadro nonnativo explicito da lei referida.

Deste adiamento. a principal consequencia a apontar tern sido 0 desperdi9ar.
aos poucos. 0 consenso politico e social que pOde ser conquistado durante a
elabora93o e formu!a9ao legislativas. Perante a constata93o do facto de que
a esse momento de consenso se vem substituindo progressivamente desen-
cantos. desacordos e conllitos. parece instituir-se a ideia de que reformas e
consensos nao podem nem devem conjugar-se pard mudar 0 cursu hist6rico
do sistema educativo.

Associado a ausencia de di~llogo alargado sobre os problemas levantados
pela implementa<;3o de urn projecto de reforma. a instabilidade govcmativa
expressa petas remodela90es constantes das equipas ministeriais das areas da
educa<;ao,da cullum e da investiga930 tern sido urn factor negativo para 0
desenvolvimento da educa930 em Portugal.

As referidas ausencias de dialogo e de consenso permanente sobre as questoes
da Reforma Educativa nao impedem que estas palavras sejam pronunciadas
com muita frequcncia nos discursos oficiais.

o cumprimento dos rituais de consulta a institui9oeS. aos parceiros sociais.
a recolha de opinioes, a realiza<;ao de uma ou outrd reuniao para discutir
alguns diplomas da refonna, nao assinalam 0 desejo de imp!ement~'lfpenna-
ncntemcnte a p~U1icipa<;3oinformada dos diversos protagonistas interessados
nos"problemas educativos.

o uso constanle. nos discursos oficiais, do tenno «complexidade». qualidade
atlibufda ao sistema esco!ar pOJ1ugucs.parece ser 0 aJ1iffcio a que recorre a
visao tccnocratica dominanle p,u'a estimular a conformidade social pcranle os
desafios colocados pcb illStitui\:30 escolar contemporanca ou a aceita<;ao.
sem debate. dos pontos de vista dos chamados Iccnicos.

ILUS()ES, MITOS E PERVERSC)ES DA REFORMA
l

Os diplomas que nos liltimos anos tem dado pelo nome de Reforma, par-
tiram de alguns bOilS prop6sitos. mas tem-se traduzido em pr~lticas
desconcertantes.



Entre ideias inoportunas (0 caso da PGA), outras provavelmente discutf-
veis (caso da obrigatoriedade da disciplina de Educa~ao Moral e Religiosa,
com a altemativa laica designada de Desenvolvimento Pessoal e Social),
centremo-nos em primeiro lugar nalgumas boas ideias.

Foi uma boa ideia criar no ensino basico uma area-escola para 0 desenvol-
vimento de project os a decidir por cada estabelecimento de ensino. A
articula~ao de saberes em tomo de temas com interesse local e, indiscu-
tivelmente, uma boa ideia.

Oulrd boa ideia foi a de equilibrar os tempos semanais das vanas disciplinas a
leccionar neste nfvel de ensino. Nos novas pianos cuniculares, todas as disciplinas
tem tres ou quatro horns semaJ{ais0 que facilita0 trabalho e a rela~30pedagogica.

Uma outra boa ideia foi a de dificultar a repetencia dos alunos, negando
o seu car:kter normal e natural. Esta certo que se procure prom over 0

sucesso das aprendizagens na escola basica.

A valoriza~30 de uma avalia~ao formativa dos alunos e outra boa ideia a
implementar. Avaliar significa dar conta do que se aprendeu ou nao aprendeu
(e se ensinou ou nao se ensinou) e tem todo 0 sentido utilizar esse conheci-
mento ao longo dos processos de ensino-aprendizagem, reformulando-se,
sempre que posslvel. modos de trabalhar para ultrapassar as dificuldades
sentidas nas rcla~oes pedagogicas ocorridas nas salas de aulas.

A centralidade da preocupal;30com a formal;30'dos alunos e nao arenas com a
inStrul;aOdos meslT)ose OUlrJboa ideia a sublinhar.Com base nesta preocupal;ao,
l~tla-scde fOlma~30pcssoal e social enquanto objcctivo da escola basica.

I"

A aUlonomia das escolas C outra boa ideia a preservar. Este projecto de
autonomia. conferindo, quer ao projecto educativo escolar. quer it descen-
tl~l!izal;aode tomadas de decisao substantivas nos pianos cultural. pedago-
gico c adminislrativo, as vinualidades de poder vir a mobilizar os
protagonistas escol:u'cs locais, deve ser olhado como um processo de cons-
ll1Jl;30 e rcconstrul;ao permanentcs.

A estas e outras boas ideias nem sempre tern correspondido formas
correctas de desenvolvimento ao nfvel dos dispositivos de mudanl;as pre-
tendidos pelos discursos polfticos.



A propria concep<;ao de mudan<;a que muito frequentemente aparece no
discurso polftico oficial enferma de urn preconceito racionalista (<<basta
informar para mudar») tao ingenuo quanto e perigoso 0 preconceito vo-
luntarista (<<bastaquerer para mudar») que 0 acompanha.

A estes preconceitos acrescentam-se as tenta<;5es da partidariza-<;ao, do
improviso, do nao cumprimento de prazos anunciados, da igno-rancia das
condi~5es de concretiza<;ao das medidas legisladas, 0 que tern conduzido
ao desenvolvimento de estrategias autoritarias c centra-
!islas, pondo em causa, insistimos, 0 dialogo consequente, permanente e
alargado.

Subtilmente saD deixadas de fora de considera<;ao as condi<;5es materiais
de mudan<;a (cquipamentos, esp:wos, materiais, etc.), as condi<;5es
organizacionais (de tempo, de podcres e gralific~<;5es rpatcriais,
sociais e de carrgeira, etc.), as condi<;5es culturais (mentalidades, estilos
de vida, valores de orienla<;ao pralica, etc.), como se as transforma-
<;5es pudcsscm verificar-se no vazio, independentcmente do que social-
mente e significativo para os grupos sociais e indivfduos da nossa
sociedade.

,

As medidas tomadas sobre a·avalia~ao podem scr consideradas um exem-
plo significativo da distancia entre;,as boas ideias produzidase as estralc-
gias pr.ilicas desconcertanles resultanles da sua aplica<;ao.

- -....
o lermo repelcncia c1esapareceu do despacho sobre a avalia<;ao, scndo
substitufdo peIa ambfgua dcsigna~ao de "reten~ao". A sua subSlitui<;ao nao
contribui; por si so, para que lodos os alunos aprendam realmente na
escola. Reter nao e sinonimo de aprender. Par outro lado, passar de ano
scm saber nao intcressa a ninguem.

o facto de 0 despacho obrig:u' os professores a fundamentar exclusiva-
menlc qualqucr relen~ao, em especial se csla for repelida, pode convid:u'
os docentes a optar apressadamenlc pela progrcssao dos alunos menos
capazcs, visto que esta ultima c1ccisao nao eSla slIjeita a qllal.qu.c.rjustifi-
ca~ao oficial.

Nao se melhorando as condi<;5es da escola, nao se reformulando os pro-
cessos pedagogicos, nao se eSlimulando uma fonna~ao vocacionada a
reftectir criticamcnle sobrc as pr::llicas, facililando a sua transfonna<;ao
(dcsignadamente, as represcnta<;5es acerca das pralicas de avalia<;ao), nao



se investindo pennanentemente na fonna9ao inicial e contfnua de profes-
sores, nao e possfvel preyer uma aplica9ao rigorosa, justa e global dos
princfpios orientadores da avalia9ao, consagrados no referido diploma .....•.,,,

Reduzir a reten9ao nao significa, repetimos, aprender mais. A dificuldade
em reter os alunos nao pode contribuir para a difusao da ideia de uma
progressao a qualquer custo.

As aprendizagens dependem da quaIidade do ensino ministrado. Cabe ao Estado
a dcfini930, nos programas nacionais, dos saberes e competencias tecnicas
obrigat6rias a tnlI1smitirpelos professores adequados a cada nivel de ensino.

A igualdade formal resultante de uma avalia9ao nacional e igual nao passa
de uma ilusao. As provas nacionais nao garantem. por si s6, a justi9a
escolar. Nem os diplomas decorrentes da aprova9ao nessas provas assegu-
ram a justi~a social. Diplomas escolarmente equivalentes podem dar acessos
a profissoes au a lugares com diferentes nfveis de prestfgio social, com
diferentes monlantes de remunera9ao, ou, ainda, dando acesso a carreiras
desigualmente valorizadas.

A avalia~ao de caraCler nacional e global e os seus respectivos efeitos
devem ser objecto de discussao. A avalia9ao nao pode estar desligada das
condi~oes sociais e culturais que pcrmitem produzir e consolidar os conhe-
cimentos considerados basicos num determinado nivel de ensino. ESlas
condi~oes nao variam, por exemplo, segundo 0 meio social e geogrMico
de origem dos publicos escolares a frequentar os diversos estabelecimen-
los de ensino portugueses?

As tentativas de concretiza9ao de uma avalia~ao fonnativa e localizada
criam novas exigcncias aos professores, aos alunos e respectivas famflias.
Conludo, n30 se vislumbra quem neste momento eSleja dispOSIOa mais
trabalho sem melhores condi~5es.

o que pode trazer uma disciplina de «Desenvolvimento Pessoal e Social»
nesle quadro desconcertante onde prepondera 0 fonnalismo, a abstra~ao e
a ilusao cle um desenvolvimnto pessoal assente numa real igualclade de
oporlunidacles inexistentes e de uma pratica participativa praticamente
ausente cia maioria das escolas?

Como poclera ser conseguida a referida forma9aO pessoal e social
em escolas dcgradadas e desconfortavcis, sobrelotadas, sem equipamentos,



sem materiais eientffieos? Se a qualidade da vida eseolar ehega a ser lesiva
dos direitos dos eidadaos; se as pnltieas de exclusao (de elasse, etnicas,
racicas e eulturais) eontinuam a persistir no interior do nosso sistema de
ensino, que sentido tern falar de eduea~ao cfviea?

A reforma em curso nos ultimos anos (ou 0 desejo de refor-
mar?) tern side marcada por silencios. por descontinuidades e por eontra-
di~6es. .

a publico mais informado e, par isso, mais atento e intercssado nas ques-
toes educativas interroga-sc, a partir de sinais contraditorios. sobre 0 que
significa na reaiidade a ccntralidade da escola e a prioridade da educa~ao,
tao difundidas no discurso polftieo ofieia!.

Se escolher e precise, por mais eomplexas que sejam as quest6es eentrais
num perfodo de transrorma~6es ainda indefinidas, nao menos indispensa-
vel e 0 afinamento de eritcrios e objectivos resultantes de um diagnostico
da situa~ao da cduca~ao no nosso pafs.

Todavia. 0 que se verifica e a ausencia de qualquer diagn6stico actualiza-
do. Scm diagn6stico nao e posslvel fundamental' 0 que se prctende para a
educa~ao no nosso pais. Sem diagn6stieo nao c possfvcI avaliar COITecta-
mente 0 que se fez.

Por isso. a avalia~ao que se tein tentado realizar eonsiste numa simples
recolha de opinioes emitidas. quer pelos decisores. qucr pclos mais inter-
venicntcs parceiros educativos (dirigcntes sindicais. dirigentes das associ-
a~oes disciplimu'es. associa~oes de pais. Il1cmbros do concelho de educa~ao.
tecnicos de cduea~ao. especialistas nas areas das eiencias da educa~ao.
associa~ocs de eSludanles. elc.).

A scgunda auscncia tcm sido. vol!amos a insislir. a inexistcncia do "Plano
dc Descnvolvimcnto do Sistema Educativo".

a silcncio sobre 0 rcferido plano mostra que os sucessivos
governos nao se rcsponsabilizam pOI' metas concrctas. nem pela reali-
za~ao de objectivos claramente definidos. nem ainda pela discussao
acerca das principais fun~6es a serem preenchidas pela institui~ao es-
colar.



Com esta grave indefini~ao, quem nao se da conta das tentativas de sub-
meter a autonomia relativa do sistema escolar a designada «cullura de
empresa», expressao cultivada dos interesses manifestados pelo corpo dos
dirigentes empresariais, representantes das principais organiza~oes do
patronato portugues?

Por mais forte que seja 0 apego a criterios de excelencia dos empregadores
com verdadeiro sentido empresarial, ha que convir tratar-se de uma esco-
Iha favor.ivel a uma especie de monocuItura.

Nao sera mais rico e adequado ao projecto educativo tomarem conta que
na escola como na reform a educativa 0 que se joga e urn processo social
onde multipJos grup0s,de actores sociais intervem, portadores de interesses
nem sempre convergentes e construindo estrategias por vezes contradit6-
rias. mas com direilo a representa~ao na definir.;ao da situ.ar.;aoeducativa?

A conslru~ao da autonomia das escolas nao pode por em causa a autonomia
relaliva dos estabclecimentos de ensino. Criar a autonomia das escoJas, re-
forr.;ando e sobrepondo, repetimos, os interesses da procura social local e
nacional em relar.;aoaos valores transmitidos pelas fWlr.;aessociais da instituir.;ao
escolar. pode conduzir ao desenvolvimento de hierJrquias entre estabeleci-
mentos de ensino decorrentes da sua distribuir.;ao local e regional.

Neste senlido. a defini~ao e regulamentar.;ao da autonomia nas escolas nao
devem apareccr m"ticuladas com a apJica~ao dos objectivos e finalidades
da escoJarizar.;ao. decorrentes das principais funr.;oes sociais atribuldas a
escola contemporanea?

Nao sera desejavel compatibilizar a construc;ao da autonomia das escolas
com os valores subjacentes as func;oes sociais da instiluir.;ao escolar con-
temporanea. a saber:

- a multiplicar.;ao das oportunidades esco!ares:
- 0 cstabelecimento da interdependcncia e equivalencia social enlre

difcrentes lrajectos escolares;
- a aplicac;ao de varias fonnas de excelencia;
- a definic;ao do conjunto de saberes e compelencias tecnicas a

transmitir em cada nlvel de ensino;
- e. par ultimo. 0 desenvolvimento do dialogo interdisciplinar,

combatendo a conserva~ao de ilhas entre saberes nobres e nao
nobres?



Sobre a escola, entendida como uma rede de rela<;6es estabelecidas por
alunos e prafessores, acabam por recair, com maior ou menor visibilidade
as consequencias sobre certas concep<;6es sobre 0 desenvolvimerito, sobre
a justi<;a social, sobre a cu!tura e sobre a democracia.

Sabe-se que aquelas concep<;6es nao apresentam sentidos equivalentes em
todos os protagonistas do processo escolar. A sua produ<;ao resu!ta das
caracterfsticas das suas hist6rias particulares combinadas com as caracte-
rfsticas das hist6rias dos seus meios sociais de perten<;a (classes sociais,
grupos de interesse e de status, grupos etnicos, racios culturais, de genera,
etarios, etc.).

A articula<;ao das caraclenslicas dessas hist6rias possibilita compreender,
por um lado, os processos de constrw;ao das suas identidades sociais e
profissionais e. por outro, os processos de-'Constru~ao das suas represen-
ta<;6es sobre aquelas e oulras concep<;6es acerca da vida social.

Por isso, a escola tem, hoje mais do que nunca. a' sua fUll<;aoeducativa
ligada.a pal1icipa<;ao na forma<;ao e desenvolvimemto de cidadaos activos,
tendo em conta a sua diversidade de origens. de trajectos e de interesses.
Essa forma<;ao deve pcrmitir aos cidadaos diagnoslicar 0 seu quatidiano
nas suas dimensoes mais ligadas a inser<;ao na area de residcncia, no
trdbalho, no lazer, na vida politica.

Por esse facto. a institui<;ao escolar esta condenada a ser urn espa<;o de
cidadania. sob pena de ficar esvaziada da melhor substancia num meio
atravessado peIo poder tecnol6gico e massmediatico.

Como pode verdadeiramenle valorizar-se a escola quando a sociedade
e 0 Estado n::iovalOIiz~unas seus agentes mais directos que san os professores?

A compctcllcia prolissional dos professores e. par wn lado. a garantia de aulono-
mia pcr::Ul(e0 Estado e. por outro, a condi~::iodo valor sex:ialdo seu olTcio.

Neste sentido, a forma<;ao inicial e a forma<;ao contfnua dos professores
nao san uma questao corporativa. Estas conferem-lhes sabercs e conpelcncias
lecnicas que Ihes permilem. por um lado, a garanlia de recrulamento para
esta profissao e, por OUtTO,lutar pela sua valoriza<;ao social.

Contudo. e preciso sublinhar que, quer os projectos formativos referi-
dos, quer as organiza<;oes sindicais ou disciplinares que as repre-



sentam, nao criam urn corpo profissional dotado de interesses e estrategias
comuns.

Considerados urn corpo profissional plural, quer quanta a origem social,
quer quanto as traject6rias sociais, a valoriza~ao da profissao professor
nao pode significar excIusivamente ganhos materiais resultantes, quer dos
aumentos dos vencimentos anuais autorizados pelo Estado, quer da subida
de escaloes no actual estatuto da carreira docente.

Valoriza\;ao significa, tambem, a aceita~ao das exigencias profissionais
decorrentes do empenhamento nas amplas questoes educativas e respectivas
contrapartidas materiais e profissionais.

Sendo a fOnna\;30 uma componente importante da profissao - professor,
ela deve intentivar a sua presen\;a e a sua liga\;ao a uma sociedade em
profunda muta~ao de rela~oes sociais, de corpos de conhecimentos, de
institui\;oescentrais e de movimentos saciais e culturais.

o esquecimento ou menoriza\;ao da forma\;ao de professores, concIufda
numa perspectiva de educa\;ao pennanente assume maior gravidade quando
se afirmam as tendencias para configurar a escola como espa~o educativo
aberto e interligado com 0 meio soCial envolvente.

Os professores s6 podem romper 0 seu quotidiano rotineiro e penoso se
Ihes forem concedidos meios e oportunidades de criarem uma s61ida
competencia especffica.

Ao mesmo tempo e fundamental transformar a escola num espa\;o aberto,
urn ponto de encontTO de varias gera\;oes e de grupos de difcrentes meios
sociais e culturais.

Nunca uma reforma lao anunciada e institucionalmente consagrada invocou
com tanto vigor a imporHlncia dos parceiros socia is. afirmando as mudan\;as
educacionais como uma «tcrefa de todos». Este prop6sito (em side al-
can\;ado?

Mia se pode falar em participa\;ao sem autonomia da escola. Nao se pode
falar da autonomia da escola sem 0 reconhecimento da autonomia dos
professores em rc\a\;ao a outros grupos de pressao ou de interesse. Nao e
possfvel garantir a autonomia dos professores sem um esfor\;o serio e
continuado p:U'amelhorar as condi\;oes de exercfcj() da sua profissao, quer



em term os materiais, quer em term os de forma930, quer ainda em medidas
regulamentares que recompensem os bons resultados aIcan9ados por estes
profissionais.

Por ultimo, nao e possfvel falar de participa930 sem envolver as famflias,
as institui90es do poder local (Juntas de Freguesia e Camaras Municipais),
as associa~5es recretivas locais, as empresas e outros agentes, em especial
os produtores e difusores das culturas tecnica, cientffica e artfstica.

A escola tal como a democracia ou a reform a educativa tern em comum
a caracterfstica de serem constru95es sociais, inacabadas por defini930,
provis6rias em si mesmas, depcndentes da plausibilidade que demonstrem
e da confian9a e legitimidade que recolham dos actores nelas envolvidos.
Reinventa-Ias em praticas quotidianas aferidas pennanentemente pela sua
liga930 ao universo de valores que the dao sentido constitui a premissa
para que os caminhos desta reforma contribuam para elevar a participacao
informada <Ios protaQonistas escolares. no sentido <Ie estes discutirem os
pressuRostos ou os Rreconceitos apreselltados Relas polfticas escolares.


