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86 pela recliperac,:aodo sentido de lideranc,:ae da liberdade, proffcuas a promoc,:aode uma organizayao
democnitiea que inelua todos os aetores edueativos de forma eomprometida na aCyao de organizar, e
pela exigencia da sua indispensavel participayao indagadora e retlectida, de acordo com Freire,
estaremos em conclic,:oesde humanizac,:ao. A ordem e reinventar a propria escola como organizayao a
partir da criticidade que a deeisao deve incluir. E reeusando a condiyao de alienado, de espectador, de
diminuido e de dirigido peIo poder dos mitos que Ihe sao impostos que 0 sujeito se transformara em
forya de mudanya, que surgira convertido em homern ou mulher sujeito que se ve liberto de uma das
maio res trageclias da actuaIidade, a expulsao da orbita das decisoes.
E importante desenhar urn proeesso edueativo que inclua 0 slljeito na experiencia do dialogo e da
analise da sua realidade, que proporciona condic,:oes de verdadeira participac,:ao no eneontro de
soluyoes para os problemas da dernocracia, atribuindo-Ihe competencias em ordern a poder optar e
decidir em relac,:aoa si mesmo. S6 assim e possivd fomentar a invenc,:ao,a rcinvenc,:ao, a actividade c
a impaciencia contra l11odelosate agora vigentes que pril11al11pela vetticalidade.

A problematica das decis5es na educayao e no ensino pemlite-nos tomar inteligiveis as razoes

que fundamentam a nossa il1terpretayao da realidade escolar. Tendo como ccrta a

complementaridade das dimens6es politica e organizacional torna-se importante, no ambito das

decisoes, descortinar, mesmo que genericamentel
, 0 sistema de referencias de que tern sido alvo

as teorias pedagogieas, as mesmas que reclamam urna concepc;ao de sujeito a educar, os

modelos de ensino/aprendizagem e outras considerac;oes educativas. So asslln sera possivel

questionar e descobrir os mecanismos de dominayao e depreender 0 quanto as politicas

educativas em Portugal parecem estar, de algum modo, compromctidas com 0 processo de

modemizayao social, apesar de se teorizar urna imagem de escola como indutora de vivencias

dcmocraticas que a pedagogia da qualidade tarnbern preconiza.

1- Participa~ao na decisao: Uma exigencia da escola democnitica

Actualrnente, a scrnelhanya do que foi acontccendo no passado, grande parte dos professorcs

vlve urna existencia perrneada pela angustia. De urn lado estao os pais querendo que os seus
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filhos realizem eertas ambic,;oesque eles proprios nao foram capazes de resolver, de outro, a

socicdadc que rcclama por pcssoas capazes e quer, a custa da edueac,;ao, combater a

delinqucncia e a ignorancia. Desde ha muito que tern sido conferido a escola 0 papcl de

melhorar e aperfeiyoar 0 educando numa declarada tentativa de 0 tornar cada vez mais humano,

assumindo-se 0 "homem como urn ser modificavel e progressivo" (Carrilho 1989: 61), c como ja

em tempos 0 havia declarado 0 projecto iluminista atraves do seu pendor reformador, que ViSOll

romper com 0 passad02
•

Teoriza-se, portanto, uma imagem de escola como indlltora de vivencias democniticas, pois so

a democracia exprime a actividade expansiva e criadora que define a intrinseca condic,;30do ser

human03
. So ai a alltonomia e as capacidades do sujeito encontram um solo propicio onde

possam desenvolver-se, 0 que n30 pode ser feito a custa do robustecimento da pedagogia da

quantidade, contraria ao espirito da verdadeira democracia, e do enfraquecimento da pedagogia

da qllalidade que outorga aos slljeitos um papel activo, assllmindo-os como actores e n30 como

meros executantes, assumindo-se a educac,;ao como uma actividade Iibertadora de

potencialidades. Diriamos que este pressuposto opoe uma escola eriadora de subditos a uma

escola criadora de sujeitos autonomos, livres, 0 cidadao empenhado e activo, com capacidade

para intervir, 0 que no limite nega e, simultaneamente, nao admite a ideia de que na sociedade

existam, por um lado, homens e mulheres que mandam, que estipulam e determinam, numa

palavra, que decidem e, por outro, homens e mulheres que se veem redllzidos a simples

executantes e cumpridores dessas deliberac,;oes. Este entendimento subentende a acc,;30 e 0

pensamento como duas actividades complementares e destroi a ideia da organizac,;ao escolar

como espac,;ode decisao meramente verticaJizada e promove a ideia de cspac,;ode envolvimento

decisorio dos actores que a constituem enquanto exigencia democnitica.

Manter 0 pensamento e a acc,;30 como conceitos dicotomicos, sem possibilidade de

complementaridade, tem sido um designio bem conseguido no que respeita ao modo como se

compreendc e como se faz politica educativa em Portugal.

Fazer do pensamento e da acc,;aoduas faces da mesma realidade concretizou-se, designadamente

em Dcwey, na pedagogia pragmatista, assente na estreita Jigac,;aoentre saber c fazer, sendo que

o conhecimento e conotado com a utilizac,;3o da informac,;ao, que e diferente de acumular

informac,;ao, e a experiencia identificada com a reconstruc,;ao continua do conhecimento,

condic,;aonecessaria para se introduzir e activar a revoluc,;30democratica, que so c possivel se

al icen;ada a condic,;3.odo "learning by doing,,4. Esta express3.o sintetiza uma pedagogia que

obriga a quc 0 sujeito seja colocado em situac,;aode experiencia directa, que enfrente problemas

autenticos como estimulo para 0 seu pensamento, ao mesmo tempo que pode testar as

infom1ac,;oesrecebidas e as observac,;oesque faz em ordem a aclarar-Ihes 0 sentido e a validade,
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na tentativa de descobrir, por si mesmo, as soluc;;oes para os problemas, comprometendo-o em

termos de sujeito de decisao. 0 autor faz do conhecimento um instrumento para a acc;;ao-',

recusando todo 0 conhecimento e todas as verdades universais e abstractas por transformarem 0

professor em mero receptor e executor de receituarios em vez de assimilador critico e arquitecto

de ideias.

Ja antes, a experiencia, havia sido privilegiada por Froebel que a vIa como um momento

propicio a manifestac;;ao e desenvolvimento da eriatividade e da autonomiao, colocando 0 sujeito

pemnte a possibilidade de decidir, aspeeto que eontribui para a sua humanizac;;ao. Promover 0

sujeito implicara 0 compromisso com fonnas altemativas de organizac;;ao convertendo em facto

a participac;;ao nas decisoes da gesta:o e do governo da instituic;;ao educativa. Sao propositos

revolucionarios, de inspirac;;ao Iibertaria, perseguidos por Toistoi e concretizados na Experiencia

de Hamburgo, a semelhanr;a do trabalho empreendido por Neill com a Escola de Summerhill,

que visava a liberdade plena do aluno e a sua absoluta autonomia traduzidas num governo de

autogestao que se consubstanciaria na capacidade decisoria. Com efeito, na optica do autor,

tanto a familia como a escola aniquilaram a liberdade e a iniciativa. Impuseram form as dc

pensar, de viver e disseram em que se devia acreditar inibindo todo 0 dinamismo dos jovens e

da propria sociedade (Cf. 1970: 4). Na mesma linha de ideias, tambem Rogers reconhece 0

sujcito com capacidade de deliberar por si mesmo ao considerar que "0 homenl sente dentro de

si 0 poder de escolha. E livre para se tornar 0 que e ou para se esconder atras de uma fachada;

para progredir ou para retroeeder; para seguir por caminhos que 0 destroem ou destroem os

outros ou por caminhos que 0 enriquecem; ele e literalmente livre para viver ou para mOlTer,

tanto no sentido fisiologieo como no sentido psicologico do termo" (1980: 38).

2- A decisao: urn mecanismo de emancipal;ao

Esta forma de decidir, de aeordo com necessidades e interesses, expressa igualmente uma

concepyao de ser humano e de sociedade sustentados pelo "pilar da emancipayao". E 0 cidadao

activo e util para a sociedade, nao 0 fiel vassalo que se reduz a urn mero executante que pactua

com as fonnas autocraticas de governos que so querem fomentar a apatia. So 0 sujeito com

espirito de iniciativa produtora sera motivo de progresso para a sociedade quer seja no plano das

relar;oes interpessoais, ou no plano economieo e cultural, aspectos que traduziriam uma

revolur;ao de ambito global. Para que tal objectivo se atinja e necessario questionar radicalmente

o caracter supostamente imparcial e objectivo de toda a politica educativa e de todos os

processos que the dao origem, criticando e reflectindo sobre as razoes de tais decisoes,

tomando-nos cliadores e autores de decisoes.
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S6 pela recuperac;ao do sentido de lideranc;a e da liberdadc, proficuas a promoc;ao de uma

organizayao demoenitica que inelua todos os aetores educativos de forma comprometida na

aCyao de organizar, e pela exigencia da sua indispensavel partieipayao indagadora e reflectida,

de acordo com Freire, estaremos em condiyoes de humanizayao, A sua concepyao de

organizayao impliea intersubjectividade de relayoes, de dialogos e de diseursos eritieos,

eondiyoes a materializayao da organizayao democratiea, Segundo 0 autor "Ninguem vive

plenamente a demoeracia nem tampouco a ajuda a erescer, primeiro, se c interditado no seu

direito de falar, de tel' voz, de faze I' 0 seu discurso crftico; segundo, se nao se engaja, de uma ou

de outra forma, na defesa desse direito, que no fundo, e 0 direito tambem a atuar" (1997: 88), A

ordem e reinventar a pr6pria escola como organizayao a partir da criticidade que a deeisao deve

incluir. E recusando a condiyao de aJienado, de espectador, de diminuido e de dirigido pdo

poder dos mitos que the sao impostos que 0 sujeito se transformara em forya de mudanya, que

surgira eonvertido em homem ou mulher-sujeito que se ve liberto de uma das maiores tragedias

da aetualidade, a expulsao da 6rbita das decisoes, Em suma, Freire desenha urn proeesso

cducativo que inclui 0 sujeito na experiencia do dialogo e da analise da sua realidadc, que

proporciona condiyoes de verdadeira participayao no encontro de soluyoes para os problemas da

democracia, atribuindo-lhe competencias em ordem a poder optar e decidir em relayao a si

mcsmo, Considerayoes que muito se afastam das preeonizadas pela educayao bancaria c pela

consciencia que veicula pois "pensa que quanta mais se da mais se sabe, Mas s6 se formam

individuos medioeres, porque nao ha estimulo para criayao, POI' outro Iado, quem aparccc como

criador e um inadapt<ivel e deve nivelar-se aos mediocres, 0 professor arquiva conhecimentos

porque nao os conccbe como busca, porque nao e desafiado pelos seus alunos" (ld" 200 I: 39)-

S6 assim e possivel fomentar a invenyao, a reivindicayao, a actividade, e a impaciencia contra

modelos ate agora vigentes que primam pela verticalidade, pela acriticidade, pela arrogancia e

auto-suficiencia,

Assim sendo, nao devemos desvalorizar a relayao directa que existe entre a organizayao c

funcionamento de urn qualquer sistema educativo e 0 regime politico em que se encontra

integrado, Nao e por isso de estranhar que "nos paises eom tradiyao demoerMica de

descentralizac;ao loca, como e 0 easo dos palses anglo-sax6nieos e n6rdicos, os municipios

assumiram desde eedo responsabilidades, pOI' iniciativa pr6pria, na instruyao popular. [" ,] Nos

paises latinos, onde os regimes democniticos tiveram uma implementac;ao mais tardia e mais

conflitual,o Estado concentrou em si todas as funyoes de educayao e ensino criando um sistema

fortemente centralizado"(Fernandes, 1999: 21-22),
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2. J - A dimensao politica como for~a de mudan~a

Ncste sentido a experiencia, a pnitica, ganha um significado pedagogico porque c pcla acc;ao

que se aprende a ser sujeito decisor. Do mesmo modo que ninguem nasce pessoa tambem

ninguem nasce a saber decidir, de resto, aprende-se a decidir decidindo. Como diria Lima no

ambito da participac;ao "A virtude da activae civitatis e uma construc;ao social c historica quc,

como tal, exige educac;ao para 0 seu exercicio" (2005: 76).

Todos os projectos pedagogicos que compreenderam a necessidade de repensar e recnar 0

sentido da educac;ao conferem igual importancia aos meios e aos fins, objecto de uma constante

discussao, numa tentativa de os tomar mais coerentes com as necessidades fundamentais do scr

humano. Educar assume a feic;ao de capacitar a pessoa para assumir um papel activo e

responsavel na sociedade a que pertence, sendo, por isso mesmo, tarefa da escola amp liar 0

conceito no sentido de contribuir para que ultrapasse a simples func;ao de mera transmissao de

conhecimentos.

Na verdade, a escola, e mais concretamente 0 processo educativo, condiciona a vida de pessoas

concretas, motivo pelo qual se entende que deve compreender uma relac;ao de compromisso

com a realidade quc vise a sua transformac;ao a partir da activac;ao da autonomia criativa do

sujeito ao inves da sua simples constatac;ao. Projecto, de acordo com varias opinioes, que se tem

revclado de dificiJ realizac;ao, pois a ideoJogia dominante tem sido capaz de se impor de um

modo tao sub-reptfcio que deixou de ser necessario insistir-se na credibilidade do seu conteudo,

basta que se fale a sua linguagem na abordagem da realidade. Acreditar ou nao nas ideias que

ela expressa deixa de ser relevante quando se passa a assumir 0 codigo de compoltamento por

ela veiculado. 0 compromisso que com ela mantemos toma-se visivcl no uso da sua

terminologia deixando de ser necessaria qualquer declarac;ao de principio. E neste sentido que se

tem afirmado que a ideologia enquanto projecto de construc;ao nao existe, cia so se tem feito

sentir enquanto arma de manutenc;ao. 0 sujeito nao se deve deixar iludir por forc;as que

controlam e assumem 0 comando da sua vida atraves de programas de acc;ao impingidos quc

nao deixam lugar a rejeic;ao pelo simples facto de que 0 ignoram.

Todavia, toda a ruptura que se tente operar no ambito das estruturas sociais c de poder no

contcxto da organizac;ao escolar raramente resulta em exito. Tem-se insistido na crenc;a de quc

para se operar uma revoluc;ao e suficiente que ela se circunscreva ao quadro pedagogico e

cscoJar, como se bastasse a aceitac;ao dos principios pedagogicos para se institucionalizar uma

nova escola. A ausencia da dimensao polftica nesta tentativa de mudanc;a converte este processo

cm algo dcmasiado simplista, ate na analise da problem:itica, 0 que acaba por envicsar 0

resultado. De resto, esta incapacidade de inverter 0 rumo da tradic;ao histolica releva

prccisamente de um acentuado distanciamento entre os processos que ocorrcm cm contexto
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escolar e os processos politicos e sociais que the sao exteriores mas nao indiferentes. Assim,

toda a transformar;ao que nao considere a articulac;ao de ambas as realidades pode incorrer no

risco de nao ser bem sucedida.

As sucessivas reformas educativas levadas a cabo em Portugal tem contribuido para que seja

atribuido a escola 0 epiteto de organizaC;ao democritica em clara relaC;ao com a problematica do

acesso, e posteriormente da obrigatoriedade, consubstanciada na ideia de igual oportunidade de

succsso para todos os cidadaos. Em paralelo reclama-se, insistentementc, por formas de

palticipayao nas deeisoes que incluam os varios acto res da comunidade educativa aearretando

custos para a cultura centralizadora da administrac;ao. A explicita alusao a necessidade de

descentralizac;ao reconverte a administrac;ao em factor de democratizac;ao enquanto experiencia

democratica. Neste sentido ela propria pode conduzir a uma politica de emancipac;ao, abanando

a estrutura autoritaria e repressiva que a justifica mas que contraria os propositos declarados

desde 0 seculo XIX de que a educac;ao eo ensino devem manter uma estreita ligac;ao com os

fundamentos da democracia (Lima, 1998: 140).

Esta ideia ultrapassa 0 principio da igualdade que 0 "direito a edueac;ao,,7 concretizava,

passando a estar ligada, e mesmo conotada, com a dimensao politica e social, 0 que acabaria por

ampliar a significayao da democracia. Isenta de qualquer resquicio de acefalia, corresponde a
expressao da necessaria actividade expansiva do ser humano conferindo-lhe possibilidade de

desenvolvimento, normativamente em intima relayao com os pressupostos de uma educayao

demoeratica que, por sua vez, se faz depender da pratica decisoria.

3- A homogeneidade: a ruptura com a escola democnitica

E a partir deste pressuposto que podemos eonsiderar que 0 alargamento da escolarizac;ao,

enquanto desenvolvimento, em poueo se identificou com os propositos da democraeia. Estava

mais con forme a ideia de progresso realizada atraves de um proeesso de aculturac;ao unifomle,

de uma homogeneizac;ao que nao permitiu diminuir 0 fosso social entre as classes. A escola,

utilizando as palavras de Gracio, transforma-se em entidade mediadora "'na boa integrayao' de

uma ordem social fundada na desigualdade e nas relac;oes de dominac;ao entre desiguais" (1982:

475). Na mesma linha Stoer reconhece que a Escola Democratica, fundamentada no principio da

igualdade, consolida 0 aparecimento de uma nova ordem social da qual surge a elite que dita as

leis a serem apresentadas em forma de receituario afastando os sujeitos comuns do nueleo das

decisoes (Stoer, 1994: 6), num posicionamento elaramente colonialista de negayao de dialogo

que 0 dominio de uns sobre os outros e a verticalidade das imposic;oes legitimam. Fica cerceada

a iniciativa ao mesmo tempo que se presencia um esvaziamento do caracter igualimrio e livre da

existcncia de homens e mulheres comuns.



Esta igualdadc distancia a escola da imagem de indutora de vivencias democriticas ao insistir

numa cducac;ao que nao privilegia nem prestigia as diferenc;as em favor de uma

homogencizac;ao~ em que 0 proprio pais se reve. Esta tentativa de nos tomar cada vez mais

homogeneos parece ser uma caracteristica endemica da sociedade portuguesa em intima relayao

com a tendencia ditatorial da politica de expansao cultural que integra factores historicos como

a "estabilidade - com oito seculos, quase ininterruptos -, a obtenyao precoce da identidade

nacional e 0 facto de as fronteiras existentes se terem mantido substancialmente inalteradas

durante setecentos anos" (Martins, 1998: 102).

Tambem para Jose Correia 0 binomio democracia e edueac;ao legitimaram 0 principio das

"igualdades de oportunidades" como lmico criterio para legitimar a justiya educativa

comportada num processo de intervenc;ao homogeneizante do Estado que parece querer

continuar a manter-se inflexivel e impermeavel a soluyoes mais expressivas de ambito

democritico que sejam permissivas ao despontar de outras soluc;oes que, seguramente,

exemplificariam um exercicio activo de cidadania (Correia, 1999: 83).

Esta logica e geradora de uma outra, de ambito paternalista, mas que, em rigor, nao passa de um

pseudo proteccionismo que se justifica enquanto instrumento de subordinayao pcla necessidade

da presenya de uma autoridade simultaneamente externa e dominadora na manutenyao da ordem

publica. Fica, assim, desculpabiJizada a opressao e inviabilizada qualquer tentativa de

ultrapassar aquilo que Freire define como consciencia ingenua e que e reveladora de "uma celia

simplicidade, tendente a um simplismo, na interpretac;ao dos problemas, isto 6, encara um

desafio de maneira simplista ou com simplicidade. Nao se aprofunda na casualidade do proprio

fato. Suas conclusoes san apressadas, superficiais" (2001: 40).

E uma pritica que subsiste enquanto nao for repelida a transferencia de responsabilidade e

autoridade que absurdamente ainda pennite que a politica educativa se fac;a nos gabinetes, sem

se deixar contaminar pelas decisoes "assumidas" pelos sujeitos que se encontram nas escolas

contribuindo para a sua alienac;ao, expressao acabada de uma hegemonia cultural que se mantem

desde 0 seculo XIX e que se foi paulatinamente consoJidando ao longo dos tempos atraves de

uma heranya centralista e burocnitica9
. Estc facto, que tem excluido os agentcs educativos de

participar na feitura das leis, tem contribuido para que todas as tentativas de mudanya que se

tentam implementar no contexto da educayao em Portugal nao sejam capazes de alterar, de

modo significativo, a conjuntura vigente. Esta politic a que mantem distanciados os educadores

dos centros de decisao tem-se reveIado inoperante no que concerne a responsabilidade social e

politica. Tem, isso sim, conduzido ao confonnismo, a ausencia de sentido critico, a auscncia de

vontade de intervir visivel em atitudes que so deixam Iugar a repetiyao do que esta prescrito e
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dado como cecto, instaurando-se como mew eficaz para moldar os sujeitos a medida dos

interesses da classe dominante, 0 que vai na linha defendida pelas teorias da rcproduc;ao.

Conclusao

Um dos principios basilares de qualquer organizayao que se assuma como democnitica e que

cada homcm c mulher possa pensar e expressar-se livremente sobre qualqucr tematica. As

nossas escolas, enquanto escolas democraticas "deben desan'ollar [ ... J no solo la conciencia de

dicha libcrtad, sino la voluntad de ejercitarla y perspectiva intelectuales imprcscindibles para

hacerlo con eficacia" (Postman, Weingartner: 1973: 17), se queremos que a escola se

transforme. Todavia, so uma decisao assente numa racionalidade emancipatoria pode contrariar

os interesses de ordens diversas de uma minoria de pessoas que tudo fazem para os conservar,

sentindo-se ameac;adas em varias frentes pelo processo democratico, prcferindo cscolas

inoperantes no exercfcio da func;ao de perguntar, de critical' e de desafiar qualquer aspecto da

conjuntura, em sum a, excluindo atitudes de critica social, politica e cultural. E a censura, em

forma de tecnica, que impede 0 acesso de pessoas com ideias divergentes, ou somente com

idcias, aos orgaos decisorios.

1Assume-se a brevidade da abordagem, muito embora conscientes da complexidade e extensao da

problematica que tem side objecto de intensive estudo e do qual tem resultado um avultado corpo
teorico.

2 0 esforc;:o de renovac;:ao passou pelo construc;:ao de um novo conceito de homem que procura reviver a

imagem ideal da Antiguidade, sobretudo da Grecia pela importancia que confere a cultura do espfrito e

do corpo, mas com novas nuances, consequencia das exigencias dos novos tempos que reconhecem que

a criatividade inerente ao homem e possibilidade da realizac;:aoda sua humanidade.

3 Considerac;:5es que se afastam dos postulados da educac;:ao tradicional, estatica, silenciosa, receptiva

da exposic;:ao e do monologo magistral que ere que as grandes obras sac universalmente comunicaveis,
que valoriza 0 saber livresco e enciclopedico e que utiliza uma metodologia verbal e dogmatica que

contribufa para 0 reconhecimento da dimensao socializadora da escola em termos de passividade e

acomodac;:ao ao instituido.

4 Expressao que deve ser compreendida em toda a sua radicalidade, pois "Nao se trata apenas de
aprender fazendo coisas para aprender; trata-se, mais radicalmente, de aprender fazendo 0 proprio

conhecimento, de aprender fazendo a propria aprendizagem" (Patricio, 1993: 84).

5 Todavia nao podemos esquecer que a concepc;:ao pragmatico-instrumentalista do conhecimento

menospreza 0 valor da curiosidade humana.



~\\.'Ul:-' (k~ "\ C(,n~:.ft~~7-~)Int('1Til('i(\n:l1 (ff:1L'g(\-P(\nU[Jh~S d\.~pS!Ct)pl:t:l:g{}gi,'1. B:'~lg~J: t~ll:vl~r...;i~h~k d.\,~\.1hhp, }(i{)y

I<;B'\ If·'!";,·",?,·",· ! 1

6 Aspectos que, tambem em termos valorativos, comel;aram, poderosamente, a promover uma ruptura

com a escola tradicional que se revelava nos seus metodos autoritarios impedindo e limitando a
expressao livre e favorecendo 0 elitismo

7 0 projecto da escola democratica tinha como grande Iinha de forl;a 0 acesso a educal;ao que reclamava

uma "instrul;ao publica comum a todos os cidadaos; gratuita, quanta aos aspectos do ensino", dai

decorrendo a progressiva obrigatoriedade de todos. (Cf. Bisseret, 1974: 13).

8 A igualdade em forma de uniformizal;ao e sintomatica da ausencia de sensibilidade e de preparal;ao a

nivel pedagogico para a heterogeneidade que passou a povoar as escolas portuguesas quer a nfvel
social, cultural e Iinguistico (Cf. Bettencourt, 1999: 28).

9 Com efeito, durante a apresental;ao dos trabalhos levados a cabo pela CRSEe da discussao da LBSE,os

professores, apesar do epfteto de agentes privilegiados na reforma, so sac chamados a participar
quando ja pouco havia para decidir, sendo remetida a sua participal;ao para a fase de execul;ao, situal;ao
que favoreceu a desmobilizal;ao. Como refere Antonio Novoa, "os professores, enquanto corpo

profissional, tem tido uma participal;ao reduzida na reforma do sistema educativo portugues; os 'grupos

politicos' e os 'experts pedagogicos' tem liderado este movimento acentuando 0 fossa que separa os
actores dos decisores" (1992: 83).
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