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Professor João Barroso: Uma das ideias que tínhamos aqui identificada era exactamente 

sobre a organização do grupo de trabalho e a acção do grupo de trabalho e isto um pouco para 

nós podermos fazer algumas inferências a partir daí sobre o papel destes grupos de trabalho 

no apoio à decisão política também, mas é um contexto mais lato. E portanto, a primeira 

questão era como é que interpreta o papel do coordenador do grupo de trabalho no quadro do 

convite que lhe foi dirigido e que critérios presidiram à construção do grupo de trabalho? Como 

é que do ponto de vista formal interpreta o papel de coordenador deste grupo de trabalho tendo 

em conta o mandato que lhe foi atribuído e que critérios é que presidiram à construção do 

próprio grupo de trabalho? 

 

Professor João Formosinho: O grupo de trabalho nasceu de um contacto com a Ministra no 

sentido de que ela entendeu que ao estar a fazer, logo no principio do seu mandato penso eu, 

a reorganização mais uma vez, como todos os ministros tinham feito, as leis orgânicas dos 

serviços centrais e regionais, entendeu que devia ser claro para a administração quer central 

quer regional, quais eram as competências que deviam ser atribuídas ás escolas para elas não 

se situarem no âmbito das competências das Direcções Gerais e das Direcções Regionais. 

Desta maneira um bocadinho enviesada e na conversa subsequente então faz sentido se 

vamos dizer quais são as competências que devem ser subtraídas ás Direcções Regionais 

para ficarem nas escolas acho que é importante então talvez avançar com uma ideia do que se 

quer para as escolas, quais são os níveis de competência das escolas. Isto tem a ver também 

obviamente com o esforço que estava a ser feito e continua a ser feito de avaliação integrada 

das escolas. Ora, quer a Ministra quer a equipa ministerial concordou que seria útil avançar 

com esse instrumento que realmente é sequência à avaliação integrada das escolas. A escolha 

do grupo de trabalho foi inteiramente minha mas ficou combinado que poderiam ser dois 

Directores Regionais, pela minha proposta. Claro que isto tem e vamos ver as vantagens e 

desvantagens deste modelo e a escolha dos Directores Regionais foi minha. Digo isto porque é 

importante, porque no caso do Director Regional do Norte podia pensar-se que fosse….eu já 

conheço o Director Regional da Educação Norte há muito tempo desde a FENPROF dessa 

altura, desde que era militante do PCP e damo-nos muito bem e acho que é uma pessoa que 

tem várias características de voluntarismo para este papel. O outro Director Regional de 

Educação do Alentejo, temos que reconhecer que há alguma…foi bem administrado, ainda por 
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cima é da Direcção Escolar e conheço-o há muito tempo e é professor de Administração 

Escolar. Aliás, agora é Director Regional do Centro e também foi aluno do Mestrado, portanto 

isso facilitou. De alguma forma temos de reconhecer as relações. A primeira questão que 

analisámos foi o que é que é um contrato de autonomia e de facto a ideia que eu defendi 

perante o grupo e foi inteiramente aceite é que o contrato não é um papel, de modo nenhum! 

Se nós vamos estudar a ideia de um contrato como papel temos um contrato tal como um 

projecto educativo de escola ou como na Finlândia em que o Estado quis que todas as escolas 

tivessem heterogénea aqui, se obriga a tê-las, todas têm. Em Portugal também aconteceu o 

mesmo! Um contrato é um documento no qual se plasmam as vontades, as intenções mas 

também as competências da escola para realizar o que se propõe, isso define objectivos 

concretos. Neste sentido, o que foi decidido é que não há nenhum contrato que possa ser e 

deva ser assinado sem uma audição prévia. Essa audição prévia foi de alguma forma, se 

quisermos e agora utilizando as palavras dos próprios actores, gizando porque de um modo 

geral entre 5, às vezes 7 pessoas, quase sempre, embora a escola pudesse escolher quem 

vinha, era eventualmente o Presidente e o Vice-presidente da Comissão Executiva, o 

Presidente da Assembleia de Escola e o Presidente do Conselho Pedagógico. Essas 4 vinham 

e depois vinham alguns outros que quer o Conselho Pedagógico, quer a Comissão Executiva, 

quer às vezes as Associação de Pais. Só houve um caso em 22 em que só veio o Presidente 

ou a Presidente, foi olhado com alguma suspeição e desconfiança, porque uma das coisas que 

está a ser avaliada é a capacidade de liderança da escola para levar á frente aquele contrato. 

Depois de analisadas as 22 escolas, eu estive em quase todas, se não todas quase todas, eu 

fico com uma ideia bastante diferente da escola, ou seja, há escolas que têm uma capacidade 

maior do que nós estaríamos talvez à partida a pensar, esse juízo é importante. Embora, outro 

juízo e isso é um juízo mais delicado, é que há diferenças regionais acentuadas. Há uma 

capacitação maior do eixo Norte-Centro. Tem uma capacidade maior do que o eixo do sul. No 

Sul tirando Lisboa…é o problema de Lisboa que está em causa. Algumas razões são, e isto 

agora é apenas uma interpretação, que foi a minha e de outras pessoas, mas que pode não ser 

inteiramente justa, é que a oferta de formação é claramente maior, no Minho, no Porto, em 

Aveiro, é maior. Outra razão eventualmente é que as escolas de Lisboa, sobretudo a Grande 

Lisboa, têm problemas muito grandes. O problema da diversidade ou de como lidar com a 

diversidade é comum a todas as escolas e eu digo que é “o” problema. Se há um problema é 

este: como lidar com a diversidade de capacidades, de aptidões. Mas no caso das escolas da 

Grande Lisboa é mesmo como lidar com as diferenças multiculturais e esse problema foi 

particularmente visível em várias escolas e até houve uma situação em que, eu não posso 

dizer aqui a escola, eu perguntei “mas se as vossas práticas de organização de turmas…” 

porque nós íamos a questões muito detalhadas como por exemplo a organização de turmas, 

“se nesse tipo de prática que têm, que sobretudo é procurar a homogeneidade académica, 

então vocês também terão naturalmente uma grande homogeneidade étnica, estou a ver 

turmas de crianças de ascendência Cabo Verdiana”, “, pois, é natural, é assim que acontece, 
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as crianças do bairro estão todas nessa turma” e aceitando o registe de naturalização que a 

Presidente fez nós avançámos e à medida que avançámos ficámos aterrorizados. 

 

Professor João Barroso: E o que é que fazem numa situação dessas? Fazem propostas de 

maneira a… 

 

Professor João Formosinho: Falámos com o Director Regional para não assinar contrato. 

Uma das coisas que no fim foram dadas à Ministra é que de facto nós estamos a assinar 

contratos de autonomia mas não nos casos que nós identificámos em que podiam haver 

contratos de intervenção. Quer dizer, porque esta escola de facto não está em condições de 

ser autónoma. 

 

Professor João Barroso: Mas isso na avaliação que houve isso não foi detectado? Porque é 

pressuposto que as pessoas que se prendem nas escolas que se candidatam aos contratos de 

autonomia fossem sujeitas a um processo anterior de avaliação, e portanto… 

 

Professor João Formosinho: Há um número de escolas que vem para este, quer para a 

avaliação integrada quer para os contratos de autonomia, sem pedir nada e sem oferecer nada, 

o que é estranho, não pede nada, não oferece nada. O que é que quer dizer? Aparentemente 

essas escolas que nomeiam os estatutos está na primeira linha, é uma questão importante, 

acha que estão muito bem, também não pedem muito, quer dizer, não pedem nada, quase 

nada e depois também não oferecem nada. De facto, chamámos a isso um contrato de 

manutenção. Não é isso que estaremos a tratar, mas de qualquer modo essas escolas existem 

em torno disso. 

 

Professor João Barroso: Então, não há diferença entre as que se candidataram e as que 

foram seleccionadas? Foram seleccionadas 22, não é? Para contratos de autonomia… 

 

Professor João Formosinho: Foram seleccionadas 22 e o grupo de trabalho tinha 30, mas há 

aqui questões políticas. Portanto, isto foi uma grande promessa e a certa altura pareceu que o 

poder político queria mesmo alargar os contratos a escolas que nós achámos que não estavam 

em condições de exercer autonomia. Mas também encontrámos, num outro extremo, escolas 

para serem muito novas, mas que queriam fazer coisas muito diferentes, aliás, a escola que 

talvez foi para nós a melhor, foi uma escola no Algarve, a identificação não digo qual é mas 

não é grave, era uma escola muito entusiástica, que queria alterar o currículo nacional, com 

bons argumentos, quer dizer, dizendo que o elemento de duas línguas estrangeiras é essencial 

para ter sucesso no Algarve, e portanto, propunham várias situações que no 7º, 8º e 9º ano 

incluíam duas línguas estrangeiras. Essa questão foi muito interessante. É de dizer que a 

comissão não estava inquieta com a alteração do currículo nacional. O que nos pareceu é que 

a equipa não tinha consciência do impacto que teria uma proposta que formalmente dissesse 
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para alterar o currículo nacional, ou seja, se quisermos de uma forma mais simples, não tinha 

unhas para lidar com a questão política que estava por trás e talvez também não tivesse 

competências técnicas para gerir essa situação. Por exemplo, demos orientações que é 

possível produzir uma nova disciplina se nós em vez de gerirmos o horário semanalmente 

pensarmos nos valores totais, por exemplo, a disciplina tem 100 horas, se passar a 40horas 

tirando 10horas a cada disciplina, é possível gerar uma outra disciplina. Mas isso implica uma 

gestão de horários que não nos pareceu que aquela escola tivesse capacidade. 

 

Professor João Barroso: Qual é o papel efectivamente deste grupo de trabalho? É dar 

orientações às escolas de como fazer os contratos de autonomia? É negociar os contratos de 

autonomia dando o parecer para o poder político assiná-los ou não? É este o trabalho nesta 

fase? Em que registo se move? 

 

Professor João Formosinho: É uma boa pergunta, que pouco a pouco poderei responder 

mas não é uma pergunta depende só do grupo de trabalho. Naquela fase, digamos, esta 

análise foi feita, foram dadas sugestões e houve um aspecto que eu achei interessante e que é 

os académicos foram sempre mais conservadores e muito subtis em relação a estas questões 

da administração, nós somos mais pragmáticos e pudemos identificar que há problemas 

comuns a várias escolas que não podem ser resolvidos e essa é uma questão que eu acho 

preocupante e cito alguns: a maior parte das escolas neste momento quer outros profissionais 

que não sejam professores, designadamente psicólogos mas também técnicos de serviço 

social, técnicos informáticos ou de documentação, nalguns casos até apoio jurídico. Ora bem, 

esta é uma questão em que houve abertura das Direcções Regionais, claramente havia em 

que claramente choca com a agenda do Governo de diminuição da contratação pública e 

desnuda o enquadramento para contratar para as escolas esses profissionais, mesmo a 

contratação de psicólogos aparece como contratação de serviços de psicologia. Esta é uma 

questão importante e eu acho que sem a qual, no meu juízo, não é muito útil avançar ou 

continuar com este modelo de autonomia, não é? Porque as escolas aceitaram que neste 

momento precisam de todo o tipo de profissionais, estas escolas, que não sejam professores. 

Uma segunda questão que também não tem solução é a burocracia excessiva na gestão 

financeira que ocupa muito tempo as escolas, torna pouco racional a gestão financeira ao 

impedir a transferência de saldos. Se as escolas geralmente têm saldos porque é que não 

fazer uma transferência de saldos? O que aliás daria uma gestão realmente mais racional e 

neste caso concreto estaria até de acordo com orientações mais managerial do Governo. 

Agora, querer fazer orientações de management no modelo burocrático é exactamente uma 

contradição completa. Não sei se…eu não diria que essa questão é uma questão da… 

 

Professor João Barroso: Da educação. 
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Professor João Formosinho: É uma questão geral, mas a não resolução destas duas 

questões afecta seriamente ou gravemente a autonomia porque não é possível fazer a 

autonomia sem que haja algum tipo, já não digo autonomia financeira, mas de gerir de uma 

forma racional estas situações. Outra questão ainda dentro da gestão financeira é saber quanto 

é que se gasta por escola. Isso é uma questão que o grupo de trabalho pediu às Direcções dos 

Serviços Centrais, no qual está aliás…isso é uma situação ambígua, estava o Martim, ambígua 

porque? Porque ele estava no grupo de trabalho (…) ele não apareceu, havia uma situação 

de…na verdade, na hora da reunião com a Ministra ele apareceu e quis dar alguma informação 

sobre o que é que se gasta por escola. O que se obteve de informação foi considerado 

politicamente não…realmente, obteve-se diferenças colossais, quer dizer, o custo por aluno 

nas escolas, sobretudo nos centros das cidades, é incrivelmente superior ao custo por aluno de 

outras zonas, porquê? Obviamente, as escolas gastam cerca de 90% do seu orçamento em 

pessoal, quanto mais… 

 

Professor João Barroso: Qualificado. 

 

Professor João Formosinho: Mais…realmente reconheço que estas informações a serem 

dadas assim ou difundidas trariam um desconforto tremendo ao sistema educativo, e aliás 

levam à questão de saber se as escolas dos centros da cidade ou que ficam melhor no ranking 

se são realmente melhores ou se simplesmente…agora, neste caso concreto estas 

dificuldades apontam que haja dificuldades no processo de autonomia que implicam outro nível 

de análise. 

 

Professor João Barroso: E dificuldades na relação com as Direcções Regionais? Houve 

algumas? 

 

Professor João Formosinho: Ora bem, nós nesta questão, eu diria que talvez o sucesso 

maior do grupo, mas isso numa estratégia deliberada do grupo, talvez dos académicos, 

juntasse as Direcções Regionais e convencesse as Direcções Regionais a criar dentro das 

Direcções Regionais um grupo especial para lidar com as escolas com autonomia e assim fez 

a DREN, a Direcção Regional do Centro e também depois de Lisboa. Aí houve algum pequeno 

problema. Identificámos, mais os académicos, algum problema, das reuniões serem sempre no 

Norte e Lisboa, isto é evidente, a região de Lisboa não se podia sentir inteiramente confortável, 

dai que eu fiz uma visita especificamente à Direcção Regional de Lisboa e expliquei a situação 

e ficou mais ou menos clarificado que havia esses grupos de trabalho e houve. De alguma 

forma nós temos aqui um sistema que poderia avançar, no entanto foi definido e isso parece-

me, pelo nosso trabalho evidente, que os contratos deveriam ser assinados pelas Direcções 

Regionais e aqui parece-me que houve um erro porque as Direcções Regionais foram metidas 

demasiado tarde, com excepção… 
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Professor João Barroso: Da direcção do grupo de trabalho. 

 

Professor João Formosinho: Exactamente. Eu senti que foi demasiado tarde e o Martim 

assinou um contrato, houve algum desfasamento. Por outro lado, claro que na fase de 

assinatura dos contratos em termos de compromissos financeiros, porque essa era outra 

questão, as limitações em termos de contratação de pessoal e de gestão financeira, foram 

realmente consideradas pelas escolas e pelo grupo de trabalho, um revés. 

 

Professor João Barroso: Uma frustração. 

 

Professor João Formosinho: Uma frustração, porque obviamente aquilo que foi até mesmo 

avalizado pelos Directores Regionais não foi realizado e isso foi uma frustração e de facto pode 

afectar um pouco esta dimensão de autonomia.  

 

Professor João Barroso: Nós queríamos voltar a outro assunto, mas não sei se o Hipólito 

quer sobre os contratos de autonomia colocar mais duas ou três questões.  

 

José Hipólito: Eu voltava um bocadinho atrás e perguntava como é que se pode interpretar o 

papel da actividade do grupo de trabalho da avaliação das escolas neste processo? 

 

Professor João Formosinho: Por um lado, as escolas quando apresentam a primeira 

proposta, face os seus contratos, referem-se especificamente á avaliação integrada, de alguma 

forma como é que vão potenciar os aspectos positivos e como é que vão superar as limitações 

e os aspectos negativos. Aliás, isso é objecto de discussão com o próprio grupo de trabalho, 

portanto, a avaliação integrada é um elemento importante para as escolas no seu próprio 

projecto e depois para a discussão.  

 

José Hipólito: Houve alguma reunião entre estes dois grupos para acertarem qualquer 

posição? 

 

Professor João Formosinho: Formal não, mas houve informal com o Coordenador e foram 

trocadas…aliás, também membros do grupo de trabalho participam agora na avaliação 

integrada, portanto sobre isso há uma ligação grande com a avaliação integrada das escolas. 

 

José Hipólito: Estava previsto haver níveis de autonomia, no entanto, depois do resultado final 

não veio isso expresso. O que é que aconteceu de entretanto? 

 

Professor João Formosinho: É uma boa pergunta porque essa é uma questão central, 

porque os níveis não foram definidos para que cada escola se situasse exclusivamente num 

nível porque as diferentes dimensões poderiam situar-se em mais que um nível mas com 
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limitações para a escola e também para as próprias Direcções Regionais. Obviamente, aquilo 

que torna inconfortáveis os prazos é a questão que estava por trás formulada: há dois 

inconfortos, o inconforto das escolas com esta questão da diferenciação e o inconforto das 

direcções regionais que estão habituados a tratar todas as escolas como se fossem uma só, de 

alguma forma é o ciclo da burocracia, mas penso que a questão, se quiser no meu juízo uma 

questão que é essencial…agora o nosso ponto de vista seria um processo, ou seja, isto seria 

um processo a conquistar. Uma outra versão, já agora digo que foi uma discussão muito 

grande e nessa havia uma discordância, foi saber previamente ao contrato de autonomia real 

como é que evitaria os conflitos individuais entre as escolas e as Direcções Regionais. Essa 

problemática já é uma coisa complicada, não é? Mas com o apoio dos Directores Regionais a 

esta proposta. A grande objecção que existe é dos sindicatos, claramente. (…) argumentou 

que isto é incompleto, porque se há um que não se pode pôr em questão é o conflito com as 

escolas, que nem sequer tem personalidade jurídica, e as Direcções Regionais, que 

eventualmente se há diferentes interpretações a Ministra resolve, como é evidente, e a criação 

de uma comissão paritária como o grupo de trabalho propunha não tinha sentido nenhum na 

Administração Pública. E aqui houve pela primeira vez uma discussão clara sobre o que é que 

estava em causa. É certo que o grupo de trabalho ganhou a sua posição, talvez porque a 

Ministra deu o seu apoio, mas na essência se ganhou isso ficou definido. Agora, a comissão 

paritária, a verdade é que ela não está designada e portanto está na lei mas não está na 

prática. Aparentemente, na administração haverá alguma opinião, havia uma opinião que os 

contratos de autonomia seriam algum ensaio para o nome de gestão. Isso parece-me que de 

alguns membros da administração havia essa opinião. Isso é uma espécie de ensaio, portanto 

de alguma forma com o nome de gestão seria esvaziado a autonomia, ou seja, que a partir do 

momento em que ela dá o nome de gestão não faz muito sentido tanto… 

 

Professor João Barroso: Portanto, tanto investimento nos contratos de autonomia, é isso? 

 

Professor João Formosinho: Sim. Aliás, eles estão parados neste momento.  

 

Professor João Barroso: A questão da reforma…porque era o entendimento dos contratos de 

autonomia era mais uma herança, era mais o resultado de um processo que vinha de trás, de 

um processo que foi criado com alteração da autonomia e gestão das escolas. É isso? 

 

Professor João Formosinho: Sim, podia ser resolvido com o nome de gestão, o nome de 

gestão poderia resolver isso. Por exemplo, uma das coisas que me pareceu evidente aí foi o 

processo de auscultação de que havia os Directores Executivos e uma das questões que é 

clara quando há um controle de novo na gestão dos Directores designados de escalões 

intermédios isso corresponde claramente à bondade dos Directores Executivos, todos. A 

grande maioria seria incontrolada. Os órgãos intermédios, aliás a nossa oposição não era tanto 

nesse sentido, mas num modelo mais matizado. Nesse sentido, essa auscultação, se houvesse 
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esse propósito, resultou, não há dúvida, ou seja, claramente penso que se gerou ao longo 

destes anos a figura do Director. Sem ser este nome, os Directores existiam lá, nós falámos 

com eles. Na situação actual, os contratos de autonomia em vigor vão continuar, não vão 

continuar? Um dos aspectos que me pareceu mais interessante talvez é que de alguma forma 

há uma questão da dimensão internacional, que quando estivemos em França me apercebi 

que aquilo que os Governos nacionais decidiram era… 

 

Professor João Barroso: O Governo francês foi claramente a cavalo das propostas dos 

contratos de autonomia do Governo português. 

 

Professor João Formosinho: E portanto se o Governo português vetar os contratos de 

autonomia, quer dizer….esta é uma questão interessante que pela primeira vez me surgiu, mas 

neste momento estão parados e o próprio grupo de trabalho é ambíguo, como é evidente.  

 

Professor João Barroso: A partir do momento em que os contratos de autonomia são 

aprovados o grupo de trabalho não tem qualquer intervenção nas escolas?  

 

Professor João Formosinho: Esta é uma questão…as comissões de acompanhamento são 

talvez o instrumento mais importante do grupo de trabalho e o relatório que nós analisámos. O 

grupo de trabalho teve duas reuniões e decidiu dada a fase complicada das escolas que seria 

melhor ter uma acção junto das Direcções Regionais e ter do Norte, Centro e Lisboa, ou 

melhor, de todas as Direcções Regionais, mas essas reuniões abrangeram todo o país, desde 

Lisboa, mas por exemplo, o Sul e o Alentejo e o Algarve veio ao Norte por decisão do Algarve e 

no Centro houve pela Direcção Regional do Centro. Mas já notámos claramente que a grande 

preocupação das próprias equipas das Direcções Regionais eram como gerir este próprio 

processo nas escolas. Este ano com os problemas da avaliação do desempenho em nome da 

gestão é muito difícil tentar avaliar sequer qual é o impacto do processo de autonomia. É 

impossível! O que significa que… 

 

Professor João Barroso: Que os próprios compromissos não são levados à prática neste 

caso. 

 

Professor João Formosinho: Não, e quando são isso deriva do contrato de autonomia, deriva 

da dinâmica das escolas, deriva da dinâmica da gestão, nem os actores sabem, quer 

dizer….aliás fizemos já a equipa de actores mas é muito difícil porque estamos num processo 

altamente complicado, nem é preciso referir. E portanto, no meio disto os contratos de 

autonomia aparecem como um instrumento de mobilização e talvez o futuro dos contratos de 

autonomia só será clarificado claramente quando passar este período, se voltar a um período 

mais normal da vida das escolas e então se verificar a herança dos contratos de autonomia e 
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como é que eles se desenvolvem. Os instrumentos que temos na mão são os relatórios das 

comissões de acompanhamento onde estão realmente pessoas envolvidas… 

 

José Hipólito: Mais uma ou duas perguntas, agora mais a nível dos saberes técnicos qual foi 

a pressão das escolas quando formularam a primeira proposta de contrato de autonomia e que 

apresentaram ao grupo de trabalho, quais foram as dificuldades mais apresentadas ou vistas 

pelo grupo de trabalho em relação aos objectivos, às competências que era preciso formular 

pela primeira vez? 

 

Professor João Formosinho: As áreas onde o grupo de trabalho sentiu mais dificuldade são 

as áreas em que as escolas se sentiam menos confortáveis, temos aqui a organização 

pedagógica, sobretudo a organização das turmas e dos tempos. A ideia de que as escolas 

podem ter um controle e que a organização pedagógica não é uma variável mas é uma variável 

não me parece…quer dizer, a grande maioria das escolas pensam que é alguma invariante e é 

essa força, foi essa discussão que em alguns casos houve mesmo determinações para mudar 

a questão dos horários ou a questão da organização das turmas, dizendo-se que aí é que está 

o coração das transformações, embora, as questões financeiras sejam realmente importantes e 

essas aí apareceram com muita clareza e a das contratações, claramente são importantes. A 

preocupação das escolas tem a ver com a informática e com os novos sistemas de 

documentação, é evidente em todas e também se percebe. Não é só uma pressão interna das 

escolas, é também uma pressão do sistema e se quisermos é também uma pressão social. 

Penso que as escolas sentem claramente que os professores estão um pouco aquém das 

competências a este nível que lhes são exigidas, quer pela sociedade quer até muitas vezes 

pelas famílias e pelos alunos e essa é uma grande pressão para que a escola tivesse mais 

apoios informáticos, técnicos informáticos, aliás, penso que é evidente, nós fizemos pressão 

junto da Ministra, é completamente absurdo dotar as escolas de grandes redes informáticas e 

não ter técnicos informáticos para resolver os problemas no dia e na hora que os problemas 

inevitavelmente surgirão.  

 

José Hipólito: E em relação ao referencial do serviço público, qual foi a posição das escolas? 

 

Professor João Formosinho: Aí o próprio debate se sumiu, também por pressão da Ministra, 

a definição do que é que é uma escola pública, não está lá isso de uma forma muito clara e daí 

que o sucesso escolar ou o insucesso escolar foi considerado uma face importante da escola 

pública e aliás devo dizer que não houve objecção nenhuma das escolas em se 

comprometerem com excepção, curiosamente mas também compreensivelmente, de escolas 

que eram muito boas, cito só uma, a escola da Covilhã, com 90% de índices de sucesso e 

argumentava com alguma razão que comprometer-se com mais era muito difícil, bastava 1 ou 2 

alunos entrarem….e é evidente. Quando estamos a falar desses níveis de sucesso não é muito 

relevante estarmos a tentar dialogar para passarem a ser. Portanto, essas escolas tiveram uma 
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relutância em se comprometer com isso e chamaram-nos a atenção, que é um aspecto 

importante, é que a partir de certa altura certos compromissos podem até vir a prejudicar o 

serviço público da escola, não é? Na medida em que chegou ao ponto de dizer “vamos afastar 

aquele indivíduo que é para não estragar a estatística” e aí foi claramente com isso que 

algumas escolas tiveram essa preocupação. 

 

José Hipólito: Uma última questão: como é que se pode definir então o contrato de autonomia 

tendo um espaço ou se dando um espaço entre um contrato administrativo e os contratos de 

Direito Civil, onde é que se pode posicionar o contrato de autonomia? E alargando um pouco, 

os contratos de autonomia como é se podem posicionar na configuração do Estado, uma vez 

que já se viu aqui que houve alguma conflitualidade sobre a própria organização do Estado e o 

que está determinado financeiramente, etc… 

 

Professor João Barroso: Eu acho que aí e também a minha formação jurídica ajuda um 

bocadinho eu acho que nesta fase do campeonato português seria importante era não 

“juridicianolizar” os contratos de autonomia porque a partir desse momento poderia haver um 

conjunto de advogados desempregados e vamos pôr a Direcção Regional em tribunal pelo 

contrato. Isso daria uma outra dimensão completamente desfasada do contrato e daí que foi 

até pressão minha que as escolas não podem recorrer ao tribunal, mas tenho de dizer que isto 

é apenas uma análise da situação, não é que as escolas tenham essa apetência, mas neste 

momento o desemprego no jurídico é tal que haveria aqui uma oportunidade para as escolas 

avançarem. 

 

José Hipólito: Estou a falar com paradigmas… 

 

Professor João Barroso: Nesse sentido, a alternativa é um instrumento de recurso. Eu sou de 

uma instância que realmente se suscitou a questão da escola poder recorrer para a comissão 

paritária porque houve incumprimento dos serviços centrais, ou melhor, o incumprimento era 

algum compromisso que foi feito para a construção de um determinado edifício ou pavilhão e 

que a Direcção Regional não o estava a cumprir porque não tinha sido transferida a juridência 

aí e a Direcção Regional estava um bocado inquieta de lhe ser atribuída essa responsabilidade 

a ela quando a responsabilidade era dos serviços centrais e eu disse, “mas nessa altura 

porque não usar directamente esse mecanismo?”, mas isso para a administração é muito 

complicado e houve a Direcção Regional a aliciar as escolas a protestar isso junto do Governo. 

Eu acho que nesse sentido a definição exacta do que é que é o Contrato de Autonomia, se é 

um Contrato Administrativo, se é um Contrato Pedagógico, só a prática é que vai ilustrar. Não é 

um contrato escrito, parece-me evidente, não é também uma mera selecção de nomeações, 

também não é, porque pelo formato que tem e porque implica compromissos das duas partes, 

que envolve nalguns casos também autarquias, e portanto, a questão de saber se a autarquia 

devia assinar ou não o contrato foi talvez a mais discutida e talvez onde havia mais divergência 
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no próprio trabalho. Mas o juízo mais claro é que a autarquia deve fazer parte, pode assinar 

anexos que são relativos às suas competências mas tem de se comprometer com alterações 

pedagógicas da escola para ser um pouco… 

 

José Hipólito: Mas o Decreto 115 prevê isso. Previa essa situação 

 

Professor João Formosinho: Exactamente. Portanto, no fundo isto que está intermédio, a 

autarquia compromete-se e assina a parte que lhe diz respeito e no entanto também está 

presente na cerimónia para a outra parte, mas não tem de se comprometer com alterações que 

de facto não domina, e também não reivindicou nada essa parte, mas há de facto uma área 

que é mais de conflitualidade teórica do que foi realmente conflitualidade prática.  

 

José Hipólito: Em relação aos agrupamentos a autarquia já está muito…as escolas do 1º 

ciclo… 

 

Professor João Formosinho: Aliás, a autarquia tem alguma relutância. Acha que o Estado 

está a puxar os dedos e os braços todos e ela não sabe se os fungos correspondentes estão 

todos feridos, daí também que não houve assim uma clara manifestação de vontade das 

autarquias para assinarem designadamente os contratos. 

 

Professor João Barroso: Agora íamos deixar um pouco os contratos de autonomia e focar 

mais para as questões que têm a ver mais com esta ideia da relação de conhecimento e a 

decisão política, nomeadamente no contexto desta natureza. A tua intervenção como 

coordenador do grupo de trabalho e no âmbito do grupo de trabalho, em que crenças, ideias, 

interesses se basearam? Qual o teu ponto de vista pessoal, académico, sobre o processo de 

autonomia e gestão das escolas e em que medida isso influenciou ou não a tua actuação como 

coordenador do grupo de trabalho? 

 

Professor João Formosinho: Eu penso que o grupo de trabalho é relativamente homogéneo 

em termos das grandes opções e até de carências, mesmo nos instrumentos das Direcções 

Regionais que também são pessoas de algum voluntarismo e eu acho que nesse aspecto isso 

foi um critério importante e não só em nenhuma das pessoas da máquina nem os Directores 

Regionais são. Estes Directores Regionais são típicos exemplos da máquina, não vieram do 

sindicalismo, o caso da Margarida Elisa e até (…) e a academia, como é o caso do Director 

Regional do Holandês, para onde vai voltar, portanto, também nesse sentido há um conjunto 

de crenças sobre a vida na escola, sobre o que é que é ser professor, sobre a escola pública, 

claramente grande. Eu penso que esta é uma situação atípica, atípica pelo seguinte: porque 

todo o desenvolvimento seguinte do processo foi marcado por factores que não tiveram nada a 

ver com a autonomia, quer dizer, com uma conflitualidade muito grande nas escolas que teve a 

ver com a carreira docente, com a fabricação burocrática dos professores titulares, com a 
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legitimação ou pouco versatilidade dos avaliadores da avaliação do desempenho, que é 

comum a situações que tornam a questão autonomia uma questão pouco relevante. Nesse 

sentido, o próprio processo é difícil de saber o que é que teria acontecido se não houvesse isto. 

 

Professor João Barroso: Mas a montante disso, isto é, quando o grupo se constitui, quando 

prepara a sua intervenção, há um momento onde… 

 

Professor João Formosinho: Sim, sim. Havia uma consonância… 

 

Professor João Barroso: E essa conferência traduzia-se em dois ou três princípios… 

 

Professor João Formosinho: Por exemplo, a definição da escola de serviço público, havia 

claramente uma definição de uma escola comprometida socialmente e comprometida 

socialmente com o sucesso dos alunos, penso que essa é uma questão importante. Uma outra 

questão é que na organização pedagógica a escola fosse multicultural e não discriminatória, 

essa é outra questão importante que marcou muito a acção na conversa e que marcou até 

aquela situação da preocupação com as escolas de Lisboa, não só tanto as suas práticas, mas 

a situação em que realmente viviam. Aliás, foi proposto pelo grupo de trabalho criar uma 

relação autónoma em relação à Grande Lisboa porque as escolas têm problemas muito 

complicados. Aliás, é curioso porque já tinha proposto isso ao anterior Ministro e não sei 

porquê nunca houve essa sensibilidade que é tão evidente para saber o que se passa nos 

outros países. Eu acho que esse comprometimento em relação á, se quisermos, 

“biculturalidade”, á escola como serviço público, ao compromisso com o sucesso dos alunos, 

foi importante. 

 

Professor João Barroso: E do ponto de vista conceptual e mais técnico quanto ás questões 

da inovação, da mudança, da gestão da escola? Porque isso é uma coisa que tem 

consequência na maneira como o grupo de trabalho também procura… 

 

Professor João Formosinho: Na questão da gestão das escolas o grupo de trabalho fez uma 

proposta que se calhar também penso que…mas posso mandar-lhe uma proposta directa. O 

grupo de trabalho tinha uma proposta concreta. 

 

Professor João Barroso: (….) uma pessoa para encontrar o grupo de trabalho e participou 

através de uma proposta… 

 

Professor João Formosinho: Não. Participou e essa é uma questão complexa que eu vou 

oferecendo alguns elementos, ou seja, de alguma forma forçou a sua participação e 

apresentou a proposta, claro, e discutiu algumas diferenças que não acho muito correctas do 

modelo actual, mas a agenda do Governo em relação ás escolas estava para mim predefinida 
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em relação a algumas questões, isto é na minha opinião porque o Decreto-lei estava feito, 

inesperadamente, mas estava feito daí a tal composição que aparece no PSD que é o Decreto-

lei que há no PSD, não sei se sim se não, mas de alguma forma não tenho evidências que o 

Decreto-lei tenha sido construído por intervenção do grupo de trabalho.  

 

Professor João Barroso: Portanto, a intervenção do grupo de trabalho foi por sua iniciativa e 

traduziu-se numa proposta alternativa àquela que estava em discussão. É isso? E isso foi 

unânime dentro do grupo de trabalho ou foi do coordenador?  

 

Professor João Formosinho: Sim. De alguma forma, isto era uma encomenda do grupo de 

trabalho de fazer uma proposta, inicialmente era, e essa situação foi um pouco alterada apenas 

por razões políticas e aqui não sei quais, mas foi antecipado o prazo de apresentação questão 

que segundo a própria política do Ministério que queria que isto fosse na sequência do 

processo de autonomia, em Maio ou Junho deste ano e a decisão do Primeiro-Ministro, foi 

decisão do Primeiro Ministro porque indirectamente o Primeiro Ministro teve na altura da 

assinatura dos contratos a explicar curiosamente e com algum conhecimento de causa das 

questões naturalmente de gestão, não das questões pedagógicas, mas das questões….e 

portanto, de alguma forma sonegou alguma antecipação muito grande e essa decisão 

política….e depois diz não e isso criou algum desconforto no grupo de trabalho e o mandato foi 

redefinido e o grupo de trabalho nessa circunstância entregou. As Direcções Regionais sem 

dúvida que fizeram o seu trabalho e também apresentaram. Agora, a decisão mais 

desconfortável ao processo, penso eu, foi aos meus colegas pressioná-los a terem de optar 

entre o que nós decidimos. Eu acho que essa questão tem a ver, se quiser numa interpretação 

mais lata, com agendas e timings políticos que são naturalmente diferentes. 

 

Professor João Barroso: Não há dentro dessa questão da relação do saber e o processo de 

construção dos contratos de autonomia, não houve nenhum modelo de orientação do ponto de 

vista dos referenciais teóricos sobre a questão da autonomia, dos contratos? Quer dizer, as 

pessoas tiverem liberdade de se auto-organizarem nessa matéria? Elas pediram ajuda a 

consultores externos ou assumiram isso como uma prática meramente administrativa? 

 

Professor João Formosinho: Um pouco de tudo. Mas claramente a ideia do grupo de trabalho 

não foi dar orientações porque sim, porque qualquer orientação, porque mesmo que a nossa 

intencionalidade fosse aberta, ela muitas vezes seria eventualmente muito burocrática porque 

vivemos entre a produção de uma mensagem e a recepção de uma mensagem e vai uma 

diferença muito grande. A recepção seria muitas vezes fechada. A nossa produção aberta 

poderia ser interpretada como fechada. Claro que admito que aquele serviço público, escola 

como serviço público e a relação com o sucesso dos alunos é já uma orientação, embora seja 

uma orientação apenas de objectivos e não tanto…claro que se isto continuar nós já 

poderemos apreciar algumas orientações mais técnicas sobre como fazer. Aliás, o que estava 
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previsto era esse assunto de trabalho com as comissões sobre como fazer, mas foi recusado 

inicialmente dar grandes orientações que podiam ser interpretadas ou não de uma forma 

fechada. Nesse sentido, as propostas que foram feitas inicialmente foram sempre abertas. Na 

discussão com o grupo de trabalho não houve nenhum projecto-contrato que não fosse refeito, 

mas foram sempre orientações na discussão e em relação á verba que são, não orientações 

gerais. 

 

Professor João Barroso: Agora para finalizar visto que estamos mesmo a acabar e mudando 

de registo, vamos deixar isso mais para a tua integração no académico e especialista que 

acompanhou esta evolução toda. Havia aqui duas questões de carácter geral que responderias 

como bem entendesses. Uma primeira é: nestes 30 e tal anos qual é o balanço que faz da 

evolução sobre a autonomia e gestão das escolas em Portugal? Quais acha que são as linhas 

de força dessa evolução? Ou se houve evolução. E a segunda questão é: qual é, no teu 

entendimento, o papel que a produção cientifica teve nesse processo? 

 

Professor João Formosinho: Sobre a primeira, de qual é a evolução realmente da gestão das 

escolas em Portugal, é curioso. Eu penso talvez que de facto a evolução mais significativa 

tenha sido a construção de figuras de Directores, Gestores. Estamos já bastante longe da ideia 

de gestão burocrática por todos, isso é uma alteração radical. Nós falamos com pessoas que 

se interpretam como Directores. Penso que, no meu juízo, Portugal está numa certa 

encruzilhada porque num sistema que continua a ser basicamente burocrático, por exemplo, a 

solução francesa era uma solução possível. Temos uma carreira, pessoas formadas e um 

grupo realmente competente e legitimado, que é por exemplo o caso em França com a 

avaliação do desempenho e a direcção das escolas são legitimadas por qualquer escola 

nacional de formação, de inspectores e directores e isto é congruente no modelo burocrático. 

Portugal não optou por essa solução por razões várias mas também não foi por uma solução 

oposta. Penso que nós estamos de uma forma numa encruzilhada. A actual Ministra procurou 

dar uma visibilidade ás escolas enquanto organizações do sistema criando um Conselho de 

Escolas, não é? Que no meu juízo foi uma decisão oportuna e cujo futuro ainda não se viu. 

Uma das coisas que eu acho que apesar de tudo pensei que o Conselho de Escolas ia 

sucumbir mas o Conselho de Escolas conseguiu salvar-se desta questão, da avaliação de 

desempenho. O presidente viu-se bem que não é dizer nem que sim nem que não, nem que 

estava com a Ministra, nem estava com os professores, nem estava com o Conselho, mas de 

alguma forma o Conselho não se manifestou e isso dá-lhe neste momento um estatuto de 

fundo, só o tempo o dirá e esse aspecto é importante porque o Conselho de Escolas pode pôr 

imposições diferentes e há no Conselho de Escolas, que é um grupo alargado de 60 pessoas, 

competências grandes ao nível da gestão e aliás, de alguma forma, na assinatura dos 

contratos em que houve o debate orientado pelo Primeiro Ministro em que aludiu 

concretamente os Conselhos, discutiu-os, isso teve talvez uma ideia que sendo correcta em 

relação aos conselhos talvez não seja muito correcta em relação às escolas. Deu uma ideia de 
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uma capacidade de um sistema que tal ainda não existe, não é? Porque quando se fala com os 

Directores eles geralmente mostram-se com um nível até da produção discursiva, é aqui a 

verdadeira questão académica, é que essa produção discursiva vem realmente…aqueles que 

têm produção discursiva têm-na através da sua experiência e através do percurso no Estado e 

nós sabemos de vários exemplos de pessoas que foram capazes de articular a sua experiência 

e com a produção discursiva já bastante mais elaborada.  

 

Professor João Barroso: Portanto, achas que isso é notório nos Conselhos interinos e 

também disseste há bocado que era notório em relação a alguns elementos da própria 

administração regional. 

 

Professor João Formosinho: Exactamente, e portanto a produção gramática tem impacto. 

 

Professor João Barroso: Não directamente sobre a realidade mas sobre as pessoas que vêm 

ocupar lugares… 

 

Professor João Formosinho: Isso não porque elas próprias pressionam a realidade e nesse 

domínio estamos numa fase intermédia. Não há ainda capacidade de alterar a realidade, ou 

melhor, a realidade tem de ser alterada, não tenho dúvidas disto, mas simplesmente a 

estratégia do Governo foi nas escolas, de alguma forma o seu grande conflito foi com os 

sindicatos de professores. Isso desviou claramente neste momento a conflitualidade para os 

professores e para o sindicalismo e para o papel do sindicalismo em relação às escolas que no 

meio disto tudo parecem um pouco periféricas, elas davam-se bem. Embora, aparecem até 

algumas coisas interessantes, pelos menos as escolas evocaram a autonomia para não aplicar 

um modelo de avaliação. Isso é a libertação da autonomia legítima na política. Aliás, nós temos 

autonomia e verificaremos o que vai acontecer, porque neste momento a questão é ainda 

estamos em….porque o Governo hesita em dizer que apesar da legalidade não mantida, existe 

uma lei que tem de ser cumprida, existe de vez em quando mas depois esquece-se 

completamente e vamos negociá-la e o próprio Governo tem um registo extremamente 

ambíguo, digamos assim, acabaram por não fazer a lógica que é muito típica do bom e do 

mau, em que existe o mau que é a Ministra e existe o bom que era o Jorge Pedreira, mas o 

Jorge Pedreira também está um bocadinho farto, não era capaz de desempenhar muito bem o 

papel de bom, e portanto neste momento está tudo um bocado baralhado, e também os 

sindicalistas também estado a desempenhar o papel do bom e do mau mas também anda tudo 

baralhado, de alguma forma o nível de conflitualidade foi tão grande e tão elevado e 

desproporcionado… 

 

Professor João Barroso: Que ultrapassou a lógica habitual da gestão deste tipo de conflitos… 
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Professor João Formosinho: Entramos numa lógica completamente irracional, porque todos 

têm lógica e este entra numa lógica irracional. E isso cria, no meu juízo, a questão essencial 

que é emocional, os professes entenderem que são mal amados e que a Ministra não gosta 

deles. Isto pode parecer uma questão irrelevante, mas é a questão que está… 

 

Professor João Barroso: E portanto, achas que neste momento o discurso ideológico e 

político é muito conducente sobre o nosso discurso técnico e o discurso de especialistas nesta 

matéria, achas que sim? 

 

Professor João Formosinho: Aliás, ouviste alguém falar racionalmente da avaliação do 

desempenho? Quer dizer, quem devia ser avaliado de facto, não há mais. Curiosamente, o 

único que levantou algumas dúvidas foi um homem que é do senso comum, que era o Director 

do SOL, o José António Saraiva, que disse na altura, falou da sua experiência como 

coordenador e depois disse uma coisa interessante: então todos têm razão, mas agora 

também estive a ver o processo de avaliação e cheguei ao conflito de que as coisas não 

mudaram muito, o que é um discurso dizendo, “isto se calhar não merece este nível de 

crescimento”. Aparentemente o que está em causa não é só a avaliação dos professores, mas 

o modo como os governos lidam com as populações. E nesse sentido a escola estraga porque 

não é uma população. O seu papel como organização autónoma no meio disto tudo está posto 

em causa por esta conflitualidade. Eu acho que sobre isso só o futuro é que irá esclarecer. 

 

Professor João Barroso: Para acabar, qual é o acerto que tu fazes do conhecimento 

disponível do ponto de vista da decisão politica para actuar nesta matéria da autonomia e 

gestão da escola, isto é, há conhecimento suficiente em Portugal sobre essa matéria? Que 

zonas ou lacunas é que deveriam ser preenchidas? Em que medida é que o conhecimento que 

falta prejudica a decisão e aplicação das politicas? Que análise é que fazes da produção 

técnica e teórica nesta área e na sua relação com a decisão de políticas?  

 

Professor João Formosinho: Eu começaria por dizer que há…porque há a questão do 

enquadramento mas também há a questão dos decisores administrativos e eu acho que há um 

problema grave em relação à administração pública que é sem um sistema burocrático a 

administração pública central não surge com muita confiança, aliás, os Ministros começaram a 

perder talvez crença nas credibilidades da administração pública, o primeiro foi o Roberto 

Carneiro, que começou a trazer muitos elementos, houve a fase da entrada das Ciências da 

Educação. Houve uma fase que ex. Directores Gerais que eram Doutorados em Ciências da 

Educação. Também aí as coisas não melhoraram muito porque exactamente o problema é 

mais fundo, penso que também isso comprometeu um bocado as Ciências da Educação e deu 

a ideia que elas estariam por detrás de decisões que nunca estiveram e de alguma forma 

fragilizaram o papel das Ciências da Educação. Isso foi compensado de alguma forma pelo 

sindicalismo. Devo dizer que eu só tive o vislumbre de que isso estava a acontecer quando 
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numa discussão com uma líder sindical, ela estava muito irritada com o Ministro e disse-lhe “eu 

tiro-lhe a consulta técnica”, o que é curioso é que isso foi suficiente para o Ministro recuar, “eu 

vou deixar de dar consulta técnica ao Ministério, o sindicato vai deixar de dar consulta técnica 

ao Ministério”. Ora, como é que isto pode ser tão importante? Ora bem, no meu juízo, os 

governos recorreram à máquina sindical para testar as suas medidas, a sua exequibilidade 

visto que a administração central já não tinha essa capacidade e casos evidentes em que não 

fizeram isso foi o modelo de colocação dos professores, que de alguma forma o Secretário de 

Estado na altura, o Abílio Morgado, entendeu que a máquina tinha as capacidades para fazer 

um modelo de formação de professores, um desastre! Não tinha! Outro caso, penso que 

também evidente, é o concurso de professores. Se o Ministério tivesse consultado os 

Sindicatos muitas das situações eram…os Sindicatos penso que estavam…um professor pôs 

uma emenda sindical se quisermos uma carta ao público (…) não se previu várias situações. 

Eu conheço imensas, vocês conhecem bem mais, que levaram á legitimação desta fabricação 

e isso tem a ver com não haver na administração conhecimento da realidade, do que se passa 

nas escolas, e nessa medida eu penso que isso é um dos problemas. Penso que uma das 

razões pela qual a Ministra procurou muito os Gabinetes Regionais é porque encontra neles 

mais proximidade com a realidade. Agora, no meio disto tudo o papel dos académicos é, 

voltando atrás, a estratégia no grupo de trabalho era criar uma aliança com as Direcções 

Regionais, não faz sentido nesta lógica e a questão de não sabermos se ia para a frente bem 

ou não, estava encaminhada se não fosse esta outra questão. E nesse sentido qual é aqui o 

papel dos académicos? Sobretudo dos professores que passam pela Administração Escolar 

mas também outros, eu penso que terão de ter alianças, devem tentar comprometer-se com a 

realidade, mas têm de ter alianças e essas são sempre difíceis e uma hipótese possível é 

mantermos um discurso criativo, mas isso leva a que não haja grande influência da realidade. 

A influência da realidade leva a compromissos. Eventualmente os contratos de autonomia 

poderiam ser um instrumento importante porque se poderia criar formalmente a figura do amigo 

crítico, do consultor organizacional, se quisermos numa linguagem mais técnica, mas um amigo 

critico seria uma figura importante, não é? E acho que se pode vir a caminhar para isso. Nesta 

fase está tudo um pouco, penso eu, revolto e mesmo nós, os académicos, não sabemos que 

papel temos nesta fase porque nesta situação não temos nenhum e uma coisa evidente é que 

ninguém das Ciências da Educação se pronunciou, embora pudesse fazê-lo sobre a avaliação 

do desempenho, porque… 

 

Professor João Barroso: A radicalização e a ideogalização não facilitam a intervenção. A 

discussão é racional também 

 

Professor João Formosinho: Não, se o discurso não é racional não vale a pena estarem a ter 

intervenções racionais. E então que os discursos é que há? Os discursos do senso comum, 

dos comentadores de opinião, fazem um discurso do senso comum relativamente oscilante, 

não sei se também nessa situação irão acabar por ter algum papel aqui.  
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Professor João Barroso: João, obrigadíssima. Foi uma conversa muito interessante. 

José Hipólito : Muito Obrigado 

 

 


