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Autonomia das escolas

públicas: escolher
ou participar?

Políticas Educativas "É preciso evitar reduzir o debate sobre as políticas educativas à falsa dicotomia entre a administração
centralizada, planificada, hierarquizada, e o mercado descentralizado, concorrencial, autónomo"
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i Ciclicamente, e em particular
na última década, a comunicação
social volta ao tema da chamada
"livre escolha da escola" ou por
sua iniciativa (como aconte-
ceu nos editoriais do diretor do

Público, em 2002), ou na sequên-
cia de debates parlamentares
como aconteceu em 2004 (por
iniciativa do PSD) e em 2008 (por
iniciativa do CDS-PP), ou em
atividades desenvolvidas por di-
ferentes "coalizões" interessadas

na promoção do ensino privado.
Recentemente, o assunto voltou a

estar na ordem do dia, por causa
da aprovação pelo Governo das

alterações ao Estatuto do Ensino
Particular e Cooperativo.

Apesar de se desconhecer ainda
o detalhe das medidas que foram

aprovadas, as declarações do
ministro da Educação e Ciência são

suficientemente vagas e ambíguas
para se perceber que estamos
face a uma iniciativa destinada a

marcar, em período pré -eleitoral,
o cumprimento de uma promessa
do programa do governo, mas cuja
concretização prática ninguém
acredita, para já. O objetivo é

claramente de natureza ideológi-
ca, permite legitimar iniciativas
sectoriais de proteção de interesses

privados no sector educativo e

"naturafear" na opinião pública
uma visão liberal e conservadora
do papel do Estado na educação,
de que os "cheque-ensino" são

uma das imagens de marca mais
conhecida.

Entretanto, os meios de comu-
nicação social agarraram o tema
e multiplicaram-se os artigos e

declarações a favor e contra a pos-
sibilidade de escolha das escolas

pelas famílias, sem contudo se

esclarecer e analisar a diversidade
de políticas que estão em causa
neste domínio da regulação da
oferta e da procura escolar . Ao
mesmo tempo, ao centrar-se a

questão na chamada "liberdade de
escolha" e no "cheque-ensino"
desviou-se a atenção da necessi-
dade de investir na melhoria das

condições de funcionamento da

escola pública, nomeadamente
na sua adaptação à diversidade de

características da sua população

escolar e às razões legítimas que
estão por detrás dos desejos dos

pais influenciarem positivamente
a carreira escolar dos seus filhos.

Na verdade, se nas razões do

desejo de escolha estão, muitas

vezes, estratégias elitistas de

manutenção ou reforço da posição
das famílias na hierarquia social,
na maior parte dos casos, os pais

procuram encontrar as melhores

condições para a educação dos
seus filhos, sem pôr em causa
os princípios de igualdade de

oportunidades, de equidade e de

integração próprios do sistema

público. Nestes casos, os pais,
mais do que escolher uma de-
terminada escola, o que querem
é, em situações localmente bem
delimitadas, evitar a escola pú-
blica que corresponde à sua zona

de residência (ou outros critérios
da carta escolar) . Isso acontece
em caso de perturbação extre-
ma das condições de frequência
escolar, ou pela degradação das

instalações, ou por deficiências
de organização, ou pela presença
massiva de alunos com problemas
escolares, fruto de uma gestão
desadequada da massificação do
ensino. Nesta situação, como di-
zem Dubet e Duru-Bellat "mais do

que impedir as famílias de fugir,
mais valia dar-lhes boas razões

para o não fazer". Isto passa por
garantir uma escola pública justa
e de qualidade para todos, que
tenha em conta as especificidades
locais, promovendo uma política
de discriminação positiva que
corrija as assimetrias económicas
e sociais e fazendo da participação
dos alunos, dos professores e dos

pais um exercício permanente de
cidadania.

Para este fim, o reforço da
autonomia das escolas públicas
é essencial. Não uma autonomia,
meramente instrumental como a

que tem vindo a ser promovida,
mas uma autonomia substantiva

(no domínio da organização e do

currículo) que permita aos alunos
e suas famílias participarem na

construção de uma escola adap-
tada aos seus interesses e neces-
sidades. Para que esta autonomia
não ponha em causa a unidade e

a coesão social de um verdadeiro

"sistema nacional de ensino", tem
de ser regulada pelo Estado, no

quadro das suas obrigações cons-
titucionais no que se refere à orga-
nização e provisão da educação.

Como tenho escrito, a propó-
sito das questões da gestão local e

da autonomia da escola, é preciso
evitar reduzir o debate sobre

as políticas educativas à falsa
dicotomia entre a administração
centralizada, planificada e hierar-
quizada, por um lado; o mercado,
descentralizado, concorrencial e

autónomo, por outro. A realida-
de é mais complexa do que este
raciocínio pressupõe e existem
outras alternativas na educação
pública, entre o "centralismo
estatal" e "a livre concorrência do

mercado", entre "a fatal burocra-
cia do sector público" e "o mito

da gestão empresarial", entre "o
súbdito" e o "cliente".

No caso presente, isso significa
que a opção não pode estar limita-
da entre, por um lado, preservar a

escola pública impedindo as famí-
lias de fugirem dela (como acon-
tece com as posições mais radicais
dos defensores da situação atual) ,

e por outro, aniquilar a escola

pública com a criação artificial de
um mercado educativo sustentado
com dinheiro público (como de-
corre das medidas propostas pelo
atual governo) . A solução passa,
pelo contrário, por um reforço da
dimensão cívica e comunitária da
escola pública, restabelecendo um
equilíbrio entre a função regula-
dora do Estado, a participação dos
cidadãos e o profissionalismo dos

professores, na construção de um
"bem comum local" que é a edu-
cação das crianças e dos jovens.
Por isso, em vez de "dar a cada
escola o seu público" é preciso que
cada escola se abra à "diversida-
de dos seus públicos" , o que só é

possível se for intransigente no
reconhecimento dos seus direitos
e se for solidária com as suas ne-
cessidades, interesses e anseios.

Mais do que privatizar é preciso
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justa e de qualidade
para todos, que
tenha em conta
as especif (cidades
locais promovendo
uma política de

discriminação positiva
desenvolver a autonomia das

escolas, numa lógica de serviço
público, transformando-a num
instrumento fundamental para
ajustar a oferta educativa às

características dos territórios e às

dinâmicas locais, no respeito pelas

orientações gerais de um siste-
ma público nacional de ensino.
Deste ponto de vista, a autonomia
das escolas não é um processo
de "fechamento social", nem
um instrumento para promover
a oferta das escolas privadas e a

concorrência entre as escolas,
mas sim, uma condição para abrir
a escola à diversidade dos seus pú-
blicos, reforçando a participação,
a democracia e a flexibilização na
sua organização.

A autonomia das escolas (junta-
mente com o reforço das compe-
tências das autarquias) pode, por
isso, contribuir decisivamente para
a criação de uma nova ordem no
domínio educativo, que concilia
interesses individuais e ideais co-
letivos, a regulação nacional com a

regulação local. E nestas condições
"escolher" é participar, .m
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