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1. O Liceu da Póvoa de Varzim: da fundação à revolução

1.1. Antecendentes da criação da Escola Municipal Secundária ou Liceu na Póvoa

de Varzim: os 26 anos de ensino secundário oficial

Numa muito breve resenha histórica, desde logo devido à escassa informação

bibliográfica disponível para este período, podemos apontar alguns marcos importantes para a

análise da evolução do ensino secundário liceal na Póvoa de Varzim. De acordo com

informações provenientes de diversas fontes bibliográficas, a génese do ensino secundário com

protecção oficial parece situar-se no último quartel do século XIX, mais precisamente em 6 de

Fevereiro de 1878, com a instalação de um curso nocturno de Português, Francês e Desenho

que funcionou na Antiga Casa da Câmara1. Em 4 de Julho de 1881 é inaugurada a Aula ou

Escola Minerva2 que é subsidiada pela Câmara e algumas confrarias e que funcionava na rua de

S. Sebastião (actual rua de 1º de Maio), na casa que hoje tem o nº12, em frente à rua do Cidral.

Este collegio3 que parece ter ficado registado na memória histórica da comunidade povoense

                                    
1 A instalação deste curso nocturno foi da iniciativa de Francisco Gonçalves de Amorim, Francisco José

Fernandes Viana e Lino da Costa Nilo. A Antiga Casa da Câmara estava localizada na Rua da Conceição.

2 Cf. Estrela Povoense de 10 de Julho de 1881 e Acta Camarária de 18 de Setembro de 1882.

3 Na Escola Minerva ensinava-se a instrução primária, comércio, línguas, ciências e belas artes.
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(não obstante ter originado diferentes versões quanto ao período do seu funcionamento) foi

encerrado passado um ano. Foi na sequência de um conjunto de exigências da comunidade

povoense que reflectiam, de certo modo, os efeitos de um período marcado por alguma

prosperidade económica, nomeadamente aos níveis do comércio, da pesca e dos banhos, que

foi criado por decisão da edilidade o Instituto Municipal, que abriu em 20 de Janeiro de 1883

por determinação camarária de 18 de Dezembro de 18824. O Instituto Municipal da Póvoa de

Varzim, também designado em 1882 de Instituto de Instrução Pública, passa a instalar-se no

edifício da Câmara onde começa por ocupar duas salas na parte superior e, posteriormente,

uma outra situada no rés-do-chão. Entraram em funcionamento as seguintes cadeiras: Instrução

Primária Complementar, Português, Francês e Latim, Geometria, Geografia e História5. Sob

proposta do Presidente da Câmara que procura homenagear um poveiro ilustre (lente de

fisiologia da Escola Médico-Cirúrgica do Porto), em 6 de Dezembro de 1886, o Instituto

Municipal passa a designar-se de Instituto Luiz António6. Entretanto, com o decorrer do

tempo, este Instituto parecia já não satisfazer os objectivos para que fora criado, na medida

em que as reformas sucessivas por que a instrução passava e as consequentes alterações dos

planos de estudo — destaque especial para a reforma da instrução secundária de 18957 — não

permitiam habilitar os alunos que frequentavam os cursos ministrados de uma verdadeira

carreira profissional. É neste contexto de fragilidade (e mesmo de alguma desestruturação)8 do

ensino que uma figura poveira proeminente — Afonso dos Santos Soares, padre, jornalista e

                                    
4 Cf. Anuário do Liceu de Eça de Queiróz de 1931-1932, p. 6, nota 3; "Lyceu Nacional da Povoa de

Varzim", in A Póvoa de Varzim, nº 23, 1912.

5 Cf. Estrella Povoense de 11 de Outubro de 1891; "Lyceu Nacional da Povoa de Varzim", in A Póvoa de
Varzim, nº 23, 1912; Jorge Barbosa (1986). "O Ensino secundário Liceal na Póvoa de Varzim", in A Voz
da Póvoa, pp. 4-6.

6 Cf. Acta Camarária de 6 de Dezembro de 1886; Jorge Barbosa (1974). "Toponímia da Póvoa de Varzim
(Continuação)", in Boletim Cultural da Póvoa de Varzim, Vol. XIII, nº 1, pp. 116-117.

7 Cf. Decreto de 14 de Agosto de 1895 - Jaime Moniz (Diário do Governo nº 183, de 17 de Agosto). Este
diploma procura enquadrar todos os sectores do ensino secundário: inclui a organização do ensino
secundário oficial, um capítulo sobre o ensino secundário particular e outro sobre a admissão ao
Magistério Secundário do Estado. No que concerne ao ensino secundário oficial, destaque para o
estabelecimento de duas categorias de liceus — os nacionais, onde se ministrava exclusivamente o curso
geral, e os centrais, onde se ministravam os cursos geral e complementar.

8 Para uma análise mais aprofundada sobre a situação de "anarquia" em que se encontrava o funcionamento
dos liceus no final do século XIX, consultar Nóvoa (1987: 525) e Barroso (1995a: 169 e segs.).
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professor das disciplinas de português, História e Geografia no Instituto Luiz António — se

movimentou pela defesa da ideia da criação de um Liceu, aliás uma causa já pugnada

publicamente nas colunas do jornal "A Estrella Povoense", no qual exercia as funções de

director e redactor principal durante o período compreendido entre 22 de Fevereiro e 26 de

Julho de 1891. Note-se que, justamente durante o ano 1891, o Instituto Luiz António tinha já

uma frequência de 60 alunos.

1.2. A criação da Escola Municipal Secundária da Póvoa de Varzim ou Liceu (14 de

Julho de 1904)

A ideia da criação de um Liceu na Póvoa de Varzim transformou-se rapidamente numa

causa de interesse público e político que envolveu importantes vultos locais, designadamente o

jornalista Santos Gomes. Como corolário de um conjunto de pressões sociais e políticas de

âmbito local, conseguiu-se que a Câmara, sob a presidência de David Alves, em 23 de

Setembro de 1904, e depois de consultados os quarenta maiores contribuintes, conforme a lei,

apresentasse ao Governo a pretensão da criação de um Liceu. Esta campanha parece ter

surtido pleno efeito, pois o vilacondense Conselheiro Abel Andrade, na altura, Director Geral

da Instrução Pública, aceitou e apoiou tal objectivo. De facto, é com a publicação do Decreto

de 14 de Julho de 1904 que é criado o Liceu Nacional da Póvoa de Varzim, onde

"[...] são instituídas as três primeiras classes do Curso Geral dos Liceus, deixando

ao alvedrio da Câmara a criação das 4ª e 5ª classes, a-fim-de poder ser, o nosso

liceu, equiparado a todos os outros existentes no país, chamados nacionais. A cargo

da Câmara ficavam todas as despesas revestindo a seu favor o produto das

matrículas e das propinas"9.

O reconhecimento da comunidade povoense por tão importante acontecimento aparece

bem expresso na imprensa local, da qual destacamos a seguinte passagem:

                                    
9 Cf. Nota de Jorge Barbosa citando Viriato Barbosa em A Póvoa de Varzim, 1937. Jorge Barbosa (1974).

"Toponímia da Póvoa de Varzim (Continuação)", in Boletim Cultural da Póvoa de Varzim, Vol. XIII, nº
1, p. 117.
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"O LYCEU DA PÓVOA DE VARZIM

Importantissimo melhoramento

[…] revelamos um profundo e estreito reconhecimento para com o grande protector

d’esta terra, exmo. Sr. conselheiro Abel d’Andrade e o illustre e prestigioso

povoense exmo. Sr. dr. David Alves que tanto trabalharam e afincadamente

desenvolveram todo o seu valor para dotarem a Póvoa com o importante

melhoramento da creação do lyceu para a Póvoa de Varzim.

E tanto o comprehenderam assim todos os povoenses, que ainda não conhecemos

nenhum, grego ou troyano, que se escusasse às melhores referências a essas duas

personalidades que synthetisaram o amor da Póvoa n’uma ardente affeição por todo

o seu desenvolvimento e progresso"10.

Desde cedo que se pressente a génese e consolidação junto da comunidade local de uma

imagem socialmente valorizada do liceu, associada ao prestígio e competência de grande parte

dos seus professores fundadores, muito embora a tal facto não seja alheio o esforço em

sedimentar uma "boa imagem" junto da população, como comprova o seguinte excerto:

"LYCEU NACIONAL DA POVOA

Aos chefes de familia — Explicações necessárias e importantes

Que os professores do nosso Lyceu serão professores com concurso. Apenas um

professor do extincto Instituto Municipal foi nomeado professor effectivo do Lyceu,

porque havia sido colocado por concurso naquele estabelecimento secundária e tinha

quinze annos de effectivo serviço. É, pois, completamente falso o que propagou um

jornal de província, escrevendo que todo o professorado do nosso Lyceu, à

semelhança do da escola municipal de Ponte de Lima, era sem concurso. Fique certo

esse colega que o professorado do Lyceu da Póvoa de Varzim deverá merecer toda a

confiança aos chefes da família"11.

                                    
10 Cf. Comércio da Póvoa de Varzim, 1904. Destacamos ainda mais dois interessantes testemunhos do

reconhecimento público manifestado pela comunidade à criação do liceu: "Fartos aplausos merecem todos
aquelles que teem trabalhado a favor da conservação da nossa primeira casa de instrucção, e a Póvoa deve
felecitar-se de possuir este estabelecimento de ensino que é uma das nossas maiores glorias.
Convencemo-nos desde princípio que tinha de haver um certo amor próprio para dignamente se sustentar
o nosso lyceu, visto que a sua creação exigiu bastantes canseiras e muitas difficulades obstaram a que elle
se proclamasse com geraes vantagens. No entanto preciso seria revestir-se da mais negra das ingratidões,
todo aquelle que negasse a mais fundamental utilidade ao lyceu que se ergue na nossa terra como um
padrão inconfundível de gloria". Cf. O Comércio da Póvoa de Varzim, 1904.

11 Cf. Estrella Povoense, 1904. Registamos, igualmente, o envolvimento de uma das forças económicas
mais prósperas da comunidade povoense, o comércio local, na publicitação das qualidades do ensino
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O percurso de institucionalização do Liceu Nacional da Póvoa de Varzim foi

genericamente marcado pela constante instabilidade espacial devido às permanentes mudanças

de instalações decorrentes da ausência de edifício próprio durante quase meio século e, de

forma mais vincada e com consequências de maior impacto, pelas dificuldades de ordem

económica, sempre agravadas com a natural evolução das classes. De facto, como podemos

observar no quadro V.1, o número de classes em funcionamento foi aumentando de ano para

ano (à razão de mais uma classe em cada ano lectivo), sendo de destacar o pleno

funcionamento das cinco classes no ano lectivo de 1908/1909, com um total de 133 alunos

matriculados.

Quadro V.1
Número de alunos por classe, matriculados no Liceu da Póvoa de Varzim

em cada ano lectivo (1904/1912)

Anos Lectivos 1ª
Classe

2ª
Classe

3ª
Classe

4ª
Classe

5ª
Classe

TOTAL

1904/1905 30 --- --- --- --- 30
1905/1906 39 26 --- --- --- 65
1906/1907 30 32 23 --- --- 85
1907/1908 27 27 33 18 --- 105
1908/1909 35 25 37 20 16 133
1909/1910 35 25 29 24 17 130
1910/1911 40 25 24 18 16 123
1911/1912 25 18 21 13 13 90

Fonte: Anuários referentes aos anos lectivos 1906/1907, 1907/1908, 1909/1910 e 1910/1911.
Cf. também "Lyceu Nacional da Póvoa de Varzim", in A Póvoa de Varzim, nº23, 1912.

No primeiro ano de funcionamento, apenas abriu a primeira classe com 30 alunos

matriculados e apenas com dois professores: o Reitor nomeado pela Direcção Geral, Nicolau

Rijo Micaleff Pace — que permaneceu no cargo até ao ano lectivo de 1909/1910 — e o Padre

                                                                                                         

ministrado no liceu: "É dever dos nossos conterrâneos e, principalmente do commercio local, recomendar
com o maior empenho, o lyceu nacional da Póvoa de Varzim aos chefes de família de fora do concelho,
fazendo-lhes notar que as vantagens dos estudos do nosso lyceu são inteiramente iguaes às de todos os
outros lyceus, que o professorado offerecerá todas as garantias d’um bom aproveitamento e será nomeado
com concurso, que aqui os alumnos poderão ser melhor dirigidos e mais de perto vigiados do que nos
grandes centros, que esta villa é reconhecidamente saudável, socegada e ordeira, d’um viver relativamente
modesto e barato, e que, por isso, se torna preferivel a matrícula de seua filhos no lyceu da Póvoa de
Varzim. O commercio local, salientando todas estas apreciáveis e ponderosas circumstancias aos chefes
de família de suas relações – e muitos n’esta época aqui se encontram – diz apenas a verdade, cumpre um
dever de patriotismo e, por igual, trabalha em seu próprio proveito". Cf. O Comércio da Póvoa de
Varzim, 1904.
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Afonso dos Santos Soares, que também exercia a função de secretário. Salientamos, ainda, o

ano lectivo de 1907/1908, pelo facto de o Liceu passar, então, a designar-se de Liceu Nacional

da Póvoa de Varzim, tendo a Câmara Municipal acrescentado a 4ª e 5ª Classes (cf. Decreto de

14 de Setembro de 1907).

Com o avolumar das despesas decorrentes da abertura de novas classes, a Câmara

reclama ao Governo um subsídio sendo-lhe, de facto, concedido em 9 de Setembro de 1908, no

valor de dois contos de reis, passando para o dobro pouco tempo depois. No entanto, novo

período de crise financeira se avizinhava no ano de 1912, tendo-se mesmo corrido o risco de o

Liceu fechar, devido a ameaças de suspensão do subsídio por parte do Governo, num contexto

de forte contenção das despesas públicas. Mesmo assim, o Liceu sobreviveu à crise, para o

que muito contribuiu o esforço do Padre Afonso Soares e outros professores que, nos

momentos mais críticos, chegaram a leccionar neste estabelecimento de ensino gratuitamente,

oferecendo à Câmara os seus vencimentos.12 Houve necessidade, no entanto, nesse ano de

1912, de extinguir a 4ª e 5ª classes (cf. Decreto de 13 de Setembro de 1912), sob proposta da

Câmara, retirando o Estado o subsídio. Mas, logo no ano seguinte, em 1913, aquelas classes

são reestabelecidas de forma definitiva pelo Decreto 196, de Outubro de 1913.

No que concerne à instalação do Liceu, outra dificuldade que marcou a sua evolução foi

a sua constante deambulação por diversos espaços da comunidade povoense. Começou por se

instalar no edifício da Câmara e aí permaneceu até 191213, com excepção do ano lectivo de

1907, em que se viu coagido, por motivo de obras, a ocupar provisoriamente um prédio do

Tomás Areias, na rua do Príncipe, actual Almirante Reis.

                                    
12 Cf. Id. Ibid.

13 A permanência do liceu nas instações camarárias ficou negativamente marcada pela sua proximidade com
a cadeia: "A digna vereação viu que o Municipio não dispunha de meios para mandar levantar um
edifício proprio, e por isso mesmo, e muito bem, installou as aulas, por este anno, n’um dos salões do
edifício camarario. Sucede porém, que nesse mesmo edifício estão as cadeias e, por acaso, com frente
para o local onde os alumnos se recolhem, principalmente em dias chuvosos. A isto acresce que das
grades da cadeia approxima-se a gente mais infeliz com quem d’hoje para amanhã, por acaso ou por
necessidade, qualquer dos alumnos estabelece relações que se tornam incompatíveis com o reu logo na
vida pratica, o que é de serias consequencias para os academicos e até para as proprias familias. Depois,
aquelles mesmos a quem tal não suceda que resultado tiram de passar horas e horas junto d’uma escola
de imoralidade como são as nossas cadeias, d’onde diariamente se proferem phrases baixissimas e torpes
que fazem corar os proprios frequentadores de lupanares, quando as ouvem na presença de quem ainda
respeitam? As cadeias não devem nem podem continuar ali". Cf. O Comércio da Póvoa de Varzim,
1904.
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1.3. 1912-1925: as três residências provisórias do Liceu Nacional da Póvoa de

Varzim

Este período de treze anos (1912-1925) é caracterizado essencialmente pelas mudanças

de instalações, desde logo no início do ano de 1912, quando o Liceu passa a instalar-se no

extinto Colégio das Doroteias, na antiga rua da Silveira (actual rua de Rocha Peixoto), aí

permanecendo até 1914, data da instalação nesse espaço do Terceiro Grupo da Administração

Militar. Durante estes dois anos o Padre Afonso dos Santos Soares assume o cargo de Reitor

interino (Despacho ministerial de 14 de Outubro de 1912), dando continuidade à obra

realizada por Nicolau Rijo Micaleff Pace — que permaneceu neste cargo directivo durante seis

anos consecutivos — e pelo seu sucessor, Alberto Nunes Rica. De realçar, ainda, entre o

reduzido leque de professores que leccionavam no Liceu, a figura, que de algum modo se

tornou emblemática na Póvoa de Varzim, do professor, filósofo e político Leonardo

Coimbra.14

Em 1914 o Liceu da Póvoa de Varzim muda-se provisoriamente para o Colégio

Povoense, situado na nova Avenida Mousinho de Albuquerque, por via de um acordo entre o

Director daquele Colégio, o Rev.º Manuel Ribeiro Pontes e a Câmara. Durante os dois anos de

permanência neste edifício, destacamos, uma vez mais, a mudança de nome do Liceu, passando

este a designar-se oficialmente e a pedido do Reitor e do Conselho Escolar de Liceu Nacional

Eça de Queirós, em 9 de Outubro de 1915 (cf. quadro V. 2). Registamos, ainda, como

acontecimento significativo para a vida do Liceu o falecimento do Reitor Padre Afonso dos

Santos Soares em 4 de Dezembro de 1914, ao que se segue um período de alguma instabilidade

directiva decorrente, sobretudo, de um processo atribulado de sucessão ao cargo da Reitoria.

Com efeito, durante o ano lectivo de 1914/1915 o cargo de Reitor foi desempenhado por

quatro professores diferentes, conseguindo-se alguma estabilidade a partir de 24 de Março de

                                    
14 Leonardo Coimbra rapidamente se tornou num político, filósofo, professor e cronista muito popular na

comunidade povoense, sendo muito apreciado pelos discursos que produzia (e pela fama de bom orador)
em vários contextos festivos, assim como, pelas crónicas que periodicamente passou a realizar para os
jornais locais, designadamente para o O Comércio da Póvoa de Varzim. A sua actividade no Liceu da
Póvoa ficou marcada pela vivacidade das suas aulas e pelo bom relacionamento que mantinha com todos
os alunos. Cf. Pinharanda Gomes (1990). "Leonardo Coimbra na Póvoa de Varzim (1912-1914).
Elementos de Biografia e Cronologia", in Boletim Cultural da Póvoa de Varzim, Vol. XXVII (nº1), pp.
81-152 e Santos Graça (1936). "Leonardo Coimbra, Professor do Liceu da Póvoa de Varzim", in O
Comércio da Póvoa de Varzim, Ano XXXII, nº 1, p. 5.
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1915, aquando da nomeação de José Veríssimo Marques da Silva (por Decreto de 27 de Março

de 1915) que passa a ocupar o lugar de Reitor até 30 de Outubro de 1919.15 Esta

descontinuidade governativa do Liceu decorre justamente ao longo de um período que é

politicamente marcado pela valorização e reforço do papel do Reitor16, designadamente

através de um aumento das suas atribuições e dos seus meios de acção, como aliás aparece bem

enunciado nas intenções do Decreto nº503 de 20 de Maio de 1914 (Diário do Governo nº471,

de 6 de Maio): "dignificar a função do reitor, dar-lhe força, liberdade para escolher os seus

colaboradores [...] um bom reitor é quem, em regra, faz um bom liceu".

Quadro V.2
Mudanças de nome e localização das instalações do Liceu

Denominações da instituição Localização das instalações

Escola ou Aula Minerva                                              (1881-1882)
Instituto de Instrução Pública                                             (1882)

Rua de S. Sebastião (actual rua de 1º de Maio), na casa
hoje nº12 em frente à rua do Cidral

Instituto Municipal da Póvoa de Varzim               (1883-1886) Edifício da Câmara

Instituto Luíz António                                                 (1886-1904) Edifício da Câmara

Escola Municipal Secundária ou Liceu                 (1904-1907) Edifício da Câmara

Liceu Nacional da Póvoa de Varzim                       (1907-1915) Prédio do Tomás Areias (1907)
Edifício da Câmara (1908-1912)
Colégio das Doroteias (1912-1914)

Liceu Nacional Eça de Queirós                                (1915-1947) Prédio do Colégio Povoense (1914-1916)
Moradia da Família Silveira Campos (1916-1925)
Antiga Fábrica do Gás (1925-1952)

Liceu Nacional da Póvoa de Varzim                       (1947-1979) Antiga Fábrica do Gás (1925-1952)
Edifício próprio - R. Leonardo Coimbra (1952 até à
actualidade)

Escola Secundária de Eça de Queirós                              (1979) Edifício próprio - R. Leonardo Coimbra (1952 até à
actualidade)

A terceira transição de instalação, neste curto período de tempo, ocorre em 1916, agora

para o edifício da família Silveira Campos, localizado na esquina que cruza o norte poente da

Avenida Mousinho de Albuquerque com a rua Gomes de Amorim. O Liceu Nacional Eça de

Queirós permanece nestas instalações durante nove anos consecutivos, até 1925, muito

                                    
15 Cf. Anuário referente ao ano lectivo de 1914/1915. Ver igualmente o apêndice V.3 relativo à identificação

dos Reitores ao serviço do Liceu da Póvoa de Varzim durante o período em análise (1904-1974).

16 Sobre o processo de nomeação dos Reitores, o seu perfil, funções e atribuições, consultar Barroso
(1995a).
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embora as instalações se encontrassem em mau estado, como testemunha Jorge Barbosa,

antigo aluno que frequentou o Liceu no ano lectivo de 1924-1925: "A casa estava muito

arruinada, e era conhecida, no meio académico, por 'Paço das Escoras'"17.

Um dos marcos mais relevantes a reter na história deste Liceu diz respeito à sua

elevação a Liceu Nacional, passando assim os encargos relativos à sua manutenção a ser da

responsabilidade exclusiva do Estado. De facto, os testemunhos escritos encontrados em

variadas fontes bibliográficas revelam a importância conferida pela população povoense a esta

nacionalização do Liceu, transformada para alguns como numa vitória local, para outros num

prémio ou gratificação pública face aos sacrifícios suportados pela Câmara, durante longos

anos. Este efeito social foi ainda mais ampliado pelo facto de ter sido Leonardo Coimbra

(professor e político muito acarinhado na Póvoa de Varzim, e então Ministro da Instrução

Pública) a aceitar tal proposta, a pedido do seu amigo Santos Graça. Com efeito, pelo decreto

nº 5479 de 14 de Abril de 1919, todas as despesas relativas ao funcionamento do Liceu ficam

ao encargo do Estado, tendo, no entando, a Câmara ficado com a obrigação de "ceder ao Estado

um Edifício com as necessárias condições pedagógicas". Aliás a visita ministerial à Póvoa de

Varzim, comemorativa da elevação do Liceu a Nacional, e a forma como a população preparou

e recebeu o Ministro, reflecte significativamente a ideia da valorização social que a população,

porvenntura, conferia ao Liceu, como uma instituição determinante para o desenvolvimento da

comunidade, conforme ilustra o relato abaixo transcrito:

"No largo da estação, antes do meio-dia, já se apinhava muita gente.

Funcionalismo, alta roda, muitas senhoras, classes piscatórias, associações de

classe, crianças das escolas, representações liceais, e muitas bandeiras, e banda de

música. Afinal, por volta das 12 horas e 40 minutos, recebeu-se a notícia de que o

sr. Ministro não viria no comboio, devendo chegar de automóvel, o que mudava a

recepção para outro local da vila. Feitos os avisos, um tanto açodada, a multidão

debandou, com alguma ordem, esperando o ilustre visitante junto à Fábrica do Gás.

Estrelajaram foguetes, a banda local executou 'A Portuguesa', o Ministro perfilou-se,

cumprimentou os membros da comissão de recepção, e os circunstantes atroaram os

                                    
17 Cf. Jorge Barbosa (1973). "Toponímia da Póvoa de Varzim (Continuação)", in Boletim Cultural da

Póvoa de Varzim, Vol. XII, nº 1, p. 31.
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ares com 'vivas' à República, à Póvoa, ao Ministro, que tinha a seu lado o chefe de

gabinete, dr. Sousa Coutinho.

Formou-se então o cortejo cívico. A banda, as escolas, as associações, o povo, as

autoridades e o Ministro puseram-se em marcha, rumo aos Paços do Concelho, ou

Casas Grandes, através de ruas engalanadas, colchas pendentes das janelas, frisos de

senhoras e de meninas aclamando. Caem pétalas de flores das janelas, e sorrisos,

soam clarins marciais, gritam-se vivas. Há delírio, que só sossega quando o cortejo

pára defronte aos Paços do Concelho, para cujo salão nobre entram as personalidades

e as instituições convidadas para a sessão de boas vindas"18.

Do ponto de vista da evolução quantitativa do corpo discente e docente, este período

não apresenta grandes descontinuidades face ao período anteriormente analisado. Como

podemos verificar através da análise do Quadro V.3, a média de alunos matriculados no Liceu

ronda aproximadamente os 85, sendo dado a observar uma frequência mais elevada (na ordem

dos 100 alunos) nos anos lectivos 1914/1915 e 1915/1916, muito provavelmente devido ao

funcionamento da 4ª e 5ª classes. Por sua vez, relativamente ao número de professores, não

constatamos qualquer relação de causa-efeito entre as suas flutuações (que variam entre 6 e 13

professores neste período) e o número de alunos matriculados.

Quadro V.3
Número de alunos por classe, matriculados no Liceu da Póvoa de Varzim

em cada ano lectivo (1912/1921)

Anos Lectivos 1ª Classe 2ª Classe 3ª Classe 4ª Classe 5ª Classe TOTAL

1912/1913 28 16 12 --- --- 56
1913/1914 24 23 15 16 --- 78
1914/1915 23 17 28 21 24 113
1915/1916 39 12 18 23 13 105
1916/1917 18 23 12 15 18 86
1917/1918 28 12 18 11 16 85
1918/1919 28 21 13 13 10 85
1919/1920 10 21 18 21 12 82
1920/1921 14 9 21 15 18 77

Fonte: Anuários referentes aos respectivos anos lectivos.

                                    
18 Cf. relato da "visita do Ministro da Instrução em 1919" e da "grande festa da visita" por Pinharanda

Gomes (1990). "Leonardo Coimbra na Póvoa de Varzim (1912-1914). Elementos de Biografia e
Cronologia", in Boletim Cultural da Póvoa de Varzim, Vol. XXVII, nº1, pp. 134-142.
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1.4. 1925-1952: os 27 anos do Liceu na Fábrica do Gás

Dando continuidade e este interminável ciclo de mudanças, o Liceu Nacional Eça de

Queirós instala-se, em Outubro de 1925, na antiga Fábrica do Gás19, edifício da Câmara e que

se situava no extremo sul da rua de Almirante Reis, comprometendo-se o Estado, através de

uma escritura notarial, a mandar construir um edifício definitivo. De acordo com os

testemunhos escritos de antigos alunos que frequentaram a Fábrica do Gás20 e, de igual modo,

atendendo aos constantes apelos que os Reitores do Liceu dirigiam ao Governo (plasmados

nos Anuários e nos Relatórios referentes a este período), este edifício encontrava-se em muito

mau estado, e sendo acanhado (pelo menos enquanto não se tratou da sua ampliação), obrigou

a que se procedesse a um desdobramento das classes, passando a 3ª classe a instalar-se

provisoriamente, no ano lectivo de 1925/1926, no primeiro andar do prédio nº100, da mesma

rua do Príncipe (já então de Almirante Reis). Esta secção, estando acomodada numa casa que

era propriedade da família ilustre da Póvoa, ficou conhecida pelo 'Liceu da Farrapa', alcunha

dessa família. Por sua vez, os alunos que frequentavam o Liceu da Fábrica do Gás ficaram

conhecidos por "gasómetros". A propósito das péssimas e impróprias condições físicas destas

instalações, recorda expressivamente Jorge Barbosa, antigo aluno do 2º ao 5º ano do Curso

Liceal na Fábrica do Gás:

"Ainda encontramos parte do gasómetro, no recreio, e um amontoado de caldeiras,

retortas, alambiques, canos, sei lá o quê, meu Deus! porcas, parafusos, manómetros

e outras maquinetas com muitos mostradores e ponteiros, espalhados por todos os

lados, num amontoado desordenado, tudo besuntado de piche que, embora seco,

sujava tudo e nos emporcalhava a todos.

                                    
19 Registe-se que o fornecimento de energia eléctrica na Póvoa de Varzim foi inaugurado em 5 de Outubro

de 1923, ficando assim a Fábrica do Gás, comprada em 1915 pela Câmara, desactivada, pelo que as suas
instalações foram aproveitadas para o funcionamento do Liceu.

20 Cf. testemunhos dos antigos alunos do Liceu da Fábrica do Gás publicados em Número Comemorativo
do Cinquentenário da Instalação do Liceu de Eça de Queirós na Fábrica do Gás, de 8 de Novembro de
1975.
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Aquilo era um autêntico parque de diversões onde gozámos, nos intervalos das

aulas, cabriolando por sobre toda aquela sucataria, que nem símios em aldeia de

macacos!".21

As sucessivas gerações de alunos que passaram pela Fábrica do Gás, apesar de

testemunharem as más condições em que se encontrava o edifício, não deixaram, contudo, de

participar em alguns episódios mais ou menos pitorescos, que contribuíram, de alguma forma,

para a construção de uma certa identidade (histórico-cultural) do Liceu, que transparece com

alguma subtileza numa publicação comemorativa do cinquentenário da instalação do Liceu

Nacional de Eça de Queirós na Fábrica do Gás, em 1975. Do ponto de vista da evolução

pedagógica, registe-se o facto de os Cursos Complementares de Ciências e de Letras (6º e 7º

anos) terem funcionado em pleno e com toda a regularidade neste Liceu, durante os anos

lectivos de 1926-1927 e 1927-1928, sendo, entretanto, extintos em Outubro de 1928, por

razões de contenção das despesas públicas.22 O aumento da frequência dos alunos e atendendo

à recente aquisição de material, tudo fazia prever que se iniciava um bom ciclo de

desenvolvimento do Liceu. Ainda durante a década de vinte, salientamos um episódio

recordado por Jorge Barbosa, no dia 3 de Fevereiro de 1927 que contribuiu, de alguma forma,

para retratar a vida do Liceu e contextualizar a especificidade do seu funcionamento quotidiano

— tinha ocorrido uma revolução no Porto23, com a consequente paragem dos comboios, meio

                                    
21 Cf. Jorge Barbosa. "Meio Século Atrás ...", in Número Comemorativo do Cinquentenário da Instalação

do Liceu de Eça de Queirós na Fábrica do Gás, de 8 de Novembro de 1975. Ver do mesmo autor,
"Toponímia da Póvoa de Varzim (Continuação)", in Boletim Cultural da Póvoa de Varzim, Vol. XV, nº
1, 1976, p. 137.

22 Aliás, já o Decreto 12:425 de 2 de Outubro de 1926 (Diário do Governo nº 220 de 2 de Outubro) tinha
como objectivo comprimir a duração do ciclo liceal reduzindo os estudos secundários de sete para seis
anos, em que os primeiros cinco anos constituíam o Curso Geral e o último ano (6º) era constituído
pelos cursos de Letras e de Ciências. Os sete anos de curso liceal só voltariam a entrar em vigor em
1936, agora organizados sob a forma de três ciclos, sendo também abolida a bifurcação em Letras e
Ciências até ao ano 1941. Cf. Decreto nº 27:084 de 14 de Outubro de 1936 — Carneiro Pacheco (Diário
do Governo nº 241, de 14 de Outubro). O cenário de contenção das despesas verificou-se um pouco por
todo o país e, como refere João Barroso, resultou das várias medidas propostas pela Comissão da
Reforma Orçamental (Portaria de 21 de Maio de 1928), configurando "[...] um quadro legal fortemente
restritivo do acesso ao ensino liceal público" (p. 566) — entre outras medidas para a reorganização da
rede escolar, destacamos a diminuição do número dos liceus centrais, a criação de um numerus clausus, a
alteração do quadro do pessoal docente e não docente, a exigência de uma prova de acesso ao liceu, etc.

23 Referimo-nos à Revolta do Porto que eclodiu a 3 Fevereiro de 1927 e durou até ao dia 9 do mesmo mês.
Tratou-se de uma revolta de facções do Exército liderada pelo general Sousa Dias e que acabou por ter
desenvolvimentos mais violentos em Lisboa (em 8 de Fevereiro) envolvendo a Marinha e a Aviação. No
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de transporte usado por grande parte dos professores do Liceu. Prevendo-se uma série de

feriados, foi com grande espanto e espírito jocoso que os estudantes assistiram à chegada de

um professor, zeloso e cumpridor, montado numa égua, desde Moreira da Maia, onde residia,

até à Póvoa de Varzim. Embalados pelo ambiente de euforia e, dispostos a sabotarem a sua

aula, logo trataram os estudantes de gozarem publicamente com tal episódio, coagindo o

professor a voltar para a sua casa, ao que ripostou ele: "Não querem aulas? Pois calha bem!

Tenho lá em casa uns franguinhos ervilheiros, e vou comê-los!"24.

A década de trinta é fortemente marcada pelo perfil directivo de Paulo José dos Cantos

que exerceu a função de Reitor durante oito anos consecutivos (1931/1939). De facto,

testemunhos vários sublinham a importância desta figura como referência para a história do

Liceu, desde logo, pelos acontecimentos marcantes que decorreram (sendo alguns da sua

responsabilidade) logo no início da sua nomeação. Um dos marcos mais significativos para o

enriquecimento deste estabelecimento de ensino tratou-se de uma oferta feita pela Comissão

Administrativa da Câmara Municipal ao Liceu Nacional Eça de Queirós, durante o ano lectivo

de 1931/1932, que constava dos recheios integrais da Biblioteca Municipal de Camões e do

Museu Regional Rocha Peixoto25 — um valioso património de arte e literatura, com secções

de Arqueologia, Zoologia, Botânica, Numismática, entre muitas outras — tendo sido este

acontecimento registado no Diário de Governo de 13 de Janeiro de 1932, II série, sob a forma

de louvor à Comissão Administrativa da Câmara Municipal. Mais tarde, outras ofertas se

sucederam: uma colecção de produtos naturais do ultramar português, doada pelo então

chamado Museu Agrícola Colonial de Lisboa, assim como uma colecção de Amoreiras,

oferecida pela Estação Serícola de Mirandela. Ainda no decorrer deste ano lectivo destacamos

o pleno funcionamento de cinema educativo que, já então com uma regularidade considerável

(29 sessões anuais), conseguiu inclusive antecipar-se à publicação do Decreto nº20.859 de 4 de

                                                                                                         

que toca ao Porto e ao exemplo citado, refira-se a ocorrência de uma greve dos ferroviários, assim como a
inexistência de comboios pôde também estar relacionada com o longo comboio militar em trânsito de
lagumas partes do norte do país em apoio aos revoltosos, entre os quais se contava um contingente
militar da Póvoa de Varzim.

24 Cf. Jorge Barbosa. "Meio Século Atrás ...", in Número Comemorativo do Cinquentenário da Instalação
do Liceu de Eça de Queirós na Fábrica do Gás, de 8 de Novembro de 1975.

25 Para uma análise minuciosa do inventário exaustivo de todos os objectos do Museu ofertado e do título
das obras da Biblioteca ofertada, consultar Anuário relativo ao ano lectivo de 1931/1932, pp. 39-84.
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Fevereiro de 1932, que enaltecia as virtudes da cinematografia na educação dos povos, em

geral, e no ensino oficial, em particular. Contudo, as sessões cinematográficas acabam no ano

lectivo de 1934/1935, ao que parece devido a um desarranjo técnico da máquina.

Do ponto de vista das Associações Escolares, foi igualmente durante este ano lectivo

que se publicaram os seus 'estatutos' (5 directrizes e 5 normas associativas), tendo-se assistido

a uma adesão total dos alunos à constituição das oito Solidárias que, em articulação com a

Associação Escolar e Caixa Escolar, passaram a funcionar com toda a regularidade26. No ano

lectivo seguinte, o regulamento estatutário da Associação Escolar é aprovado pelo Ministro da

Instrução Pública. Procedeu-se, também, à organização da Associação dos Antigos Alunos do

Liceu de Eça de Queirós, tendo-se constituído uma comissão que procurou adeptos e elaborou

um projecto de estatutos, que um mês mais tarde foi aprovado pelo Ministro da Instrução

Pública.

Quadro V.4
Número de alunos por classe, matriculados no Liceu da Póvoa de Varzim

em cada ano lectivo (1930/1940)

Classes
Anos Lectivos

1ª Classe
ou Ano

2ª Classe
ou Ano

3ª Classe
ou Ano

4ª Classe
ou Ano

5ª Classe
ou Ano

6ª Classe
ou Ano TOTAL

1930/1931 --- --- --- --- --- --- 148 (*)

1931/1932 82 28 36 39 33 --- 218
1932/1933 61 75 35 25 40 --- 246
1933/1934 44 62 40 32 34 --- 212
1934/1935 33 34 55 33 24 --- 179
1935/1936 33 24 38 45 26 --- 166
1936/1937 35 30 24 37 38 20 184
1937/1938 34 33 32 37 36 35 207
1938/1939 23 33 27 41 35 29 188
1939/1940 --- --- --- --- --- --- 188 (*)

Fonte: Anuários do Liceu (1931 - 1939). (*) Em relação aos anos lectivos 1930/1931 e 1939/1940 só dispomos de informação estatística
relativa ao total de alunos matriculados, recolhida nas estatísticas do INE.

                                    
26 Entre algumas das realizações mais importantes das Solidárias durante o ano lectivo em análise,

destacamos as distribuições mensais de material didáctico, a organização das festas públicas, a plantação
de doze amoreiras, preparação dos prémios escolares a distribuir aos melhores alunos, preparação da
cerimónia anual do Livro de Ouro e do Quadro de Honra. Cf. Anuário relativo ao ano lectivo de
1931/1932, p. 103. Confrontando este cenário de participação dos estudantes na Associação Escolar com
a leitura genérica que Barroso (1995a) faz da realidade nacional, parece que neste liceu a diversidade das
actividades ultrapassou o mero "campo assistencial e de cooperação material", talvez porque "as
associações escolares (e a actividade 'extra-curricular' em geral) constituíam áreas desregulamentadas, onde
era nítida a margem de autonomia de cada liceu e que funcionavam como um campo de afirmação do
próprio projecto e estilo de gestão do reitor" (p. 370; aspas do autor).
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Uma das preocupações mais significativas que se fez sentir ao longo de todo este

período em análise, respeita às precárias condições físicas em que o Liceu funcionava. De

facto, quando analisamos os vários Anuários referentes à década de trinta sobressaem as

longas observações (quer sob a forma de queixumes quer de solicitações) escritas pelos

Reitores do Liceu, muitas vezes num registo que denota alguma impaciência, desalento e,

mesmo, desespero face a esta situação, pedindo insistentemente a visita de uma inspecção

oficial que confirmasse tal problema27. Esta degradação e acanhamento do edifício começou,

de facto, a assumir proporções significativas, até porque, como podemos verificar através da

análise dos dados apresentados no quadro V.4, o número de alunos matriculados no Liceu

aumentou consideravelmente. E é neste contexto, que em 1931, o Liceu recebe a visita da Junta

do Empréstimo para o Ensino Secundário (criada pelo Decreto 15 942, de 11 de Setembro de

1928), assim como engenheiros e arquitectos, "com o fim de estabelecer um plano-de-conjunto

das obras a efectuar"28.

Após a oferta Camarária dos terrenos, considerados suficientes pela citada Junta, para

realização de futuras e eventuais construções e, posteriormente a se ter conseguido a quantia

de 180.000 escudos para reparações, decidiu-se consensualmente aproveitar tal quantia para

construir algo já de definitivo, "obedecendo a um plano de conjunto conscienciosamente

elaborado". Por isso procedeu-se à realização de dois anteprojectos, tendo estes sido enviados

às autoridades responsáveis, na expectativa que tudo se viesse a resolver. No entanto, no ano

lectivo seguinte, não se prefigurando qualquer alteração da situação, é proposto pela Reitoria

do Liceu uma troca de edifícios entre o estabelecimento de ensino e a 1ª Companhia de

Administração Militar, localizada na Rua Rocha Peixoto, alegando-se a concordância do

Director Geral dos Serviços do Ensino Secundário e do Chefe de Gabinete do Ministro com tal

permuta aquando das suas visitas. Para reforçar esta proposta foi entregue pela Comissão de

                                    

27 Este quadro parece reflectir o diagnóstico de "esquizofrenia" apresentado por João Barroso em relação à
situação vivida nos liceus, no sentido em que se confrontavam sistematicamente com duas realidades: "a
do Diário do Governo e da sua retórica legislativa (que crê ser possível por via administrativa tornar os
liceus pequenos, bem instalados, sem professores provisórios, com turmas entre 25 a 30 alunos, com
uma população estudantil bem seleccionada, capazes de formar em boas condições o 'escol' da nação); e a
do dia-a-dia, cujas dificuldades os relatórios, em geral, deixam transparecer: superlotação, más
instalações, elevado número de professores provisórios, alunos que 'furam' as barreiras da selecção, etc."
(Barroso, 1995a: 577-578; aspas do autor).

28 Cf. Anuário do Liceu de Eça de Queirós de 1931/1932, p. 36.
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Pais e Encarregados de Educação dos alunos uma petição à Comissão Administrativa da

Câmara Municipal, solicitando uma intervenção directa e urgente neste caso. Apesar desta

convergência de esforços e solicitações para a necessidade de dotar o Liceu da Póvoa de

Varzim de um edifício novo, o certo é que na prática tudo continuou na mesma, ou seja, foi-se

procedendo a algumas reparações avulsas (no mobiliário, na vedação do campo de jogos, na

pintura interior e exterior, nos telhados e clarabóias), adiando-se, por conseguinte, a resolução

do problema. A população da Póvoa de Varzim teria que esperar mais uma década (até 1945)

para que se decidisse acerca do futuro do ensino secundário no concelho.

Com efeito, os primeiros anos da década de quarenta ainda decorrem sob a tensão

resultante da imprevisibilidade acerca do futuro das instalações do Liceu, como se pode

verificar pelas permanentes solicitações ao Governo de um novo edifício escolar (cf. Relatórios

de Reitores), reafirmando-se o péssimo estado das actuais instalações, assim como o aumento

significativo da frequência dos alunos, como atestam as estatísticas de frequência publicadas

nos "Liceus de Portugal", onde se verifica que o Liceu da Póvoa de Varzim ocupa o 3ª lugar

entre os liceus da sua classe (cf. Relatório de Reitor de 1942/1943).

Outro facto a merecer registo durante o ano lectivo de 1942/43 prende-se com a

inexistência de Associações Escolares no Liceu que, ao abrigo do Decreto Lei nº 32.234 de 31

de Agosto de 1942 viu todas as suas actividades serem transferidas para os Centros da

Mocidade Portuguesa e da Mocidade Portuguesa Feminina. Mas seria com a aproximação do

centenário do escritor Eça de Queirós, patrono do Liceu, que a comunidade povoense

alimentaria esperanças redobradas em conseguir do Estado a construção de um novo edifício

para o Liceu, na sequência do levantamento de uma estátua do escritor na Praça do Almada,

junto à casa onde se pensa que ele nasceu. É neste contexto que se vai preparando uma

campanha, que passou pela formação na Póvoa de Varzim da Comissão do Centenário e pró-

Liceu e em Lisboa a constituição de uma outra Comissão de poveiros ilustres, ambas

responsáveis por empreender todo um conjunto de acções — deslocações a Lisboa,

representações, telegramas, entrevistas ministeriais, recolha de dados estatísticos

comprovativos da elevada frequência do Liceu — que visassem levar a bom termo a pretensão

da Póvoa em homenagear Eça de Queirós com um novo edifício escolar. E foi precisamente nas
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vésperas do centenário que a Póvoa de Varzim viu concretizado o seu objectivo29, com a tão

esperada publicação do Decreto Lei nº35:201 de 24 de Novembro de 1945, que dotava a

população poveira de um novo edifício escolar — o último a ser incluído no programa de

construções liceais da Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário (JCETS),

definido em 1938 e actualizado em 1944. Tal facto viria a marcar, de forma substancialmente

diferente, a trajectória do Liceu na última metade dos anos 40.

Enquanto os últimos anos do Liceu na velha Fábrica de Gás decorriam dentro dos

padrões normais de funcionamento, apesar de se registar um aumento significativo da

população escolar (Ver quadro V.5), assistiu-se, entretanto, ao desenrolar de todas as

démarches políticas e técnicas que levariam à construção do novo edifício escolar: deslocação

do Ministro das Obras Públicas à Póvoa de Varzim, em Abril de 1946, com o objectivo de

estudar a localização mais conveniente do Liceu; em Setembro do mesmo ano, aprovação do

terreno localizado a norte da Avenida Mousinho de Albuquerque (que ocupava uma área de 24

464 m2); expropriação pela Câmara, por acordo amigável com os proprietários, das áreas para

construção do novo edifício e para os novos arruamentos30; elaboração do plano urbanístico

do local e do ante-projecto das instalações; aprovação, em 1947, da planta da zona de

protecção; conclusão do desenho, em Fevereiro de 1948, do projecto do edifício pelo

arquitecto da Junta, António José Pedroso.

Curiosamente, num período marcado pela homenagem a Eça de Queirós, regista-se nova

mudança do nome do Liceu, que passa a designar-se de Liceu Nacional da Póvoa de Varzim

(cf. Decreto Lei nº36508, de 17 de Setembro de 1947), designação que se mantém até 1979,

data a partir da qual se passa definitivamente a chamar de Escola Secundária de Eça de

Queirós.

                                    
29 A notícia da publicação do Decreto chegou à Póvoa por via do 'Diário de Governo' em 28 de Novembro e

foi imediatamente alvo de comemoração, organizando-se uma manifestação pública onde participaram
várias associações e organismos e a população em geral. Cf. Relatório da Gerência da Câmara Municipal
da Póvoa de Varzim de 1945, 1946, pp. 60-62.

30 A Câmara dispendeu na aquisição destes terrenos aproximadamente 599.428$20. Cf. Relatório da
Gerência da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim de 1948, p. 71.



Caracterização de um liceu centenário: os actores, a estrutura e a instituição 330

Quadro V.5
Número de alunos por classe, matriculados no Liceu da Póvoa de Varzim

em cada ano lectivo (1940/1952)

Classes
Anos Lectivos

1º  Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7ª Ano TOTAL

1940/1941 --- --- --- --- --- --- --- 173 (*)

1941/1942 25 38 20 39 26 22 --- 170
1942/1943 44 34 18 28 23 22 --- 169
1943/1944 --- --- --- --- --- --- --- ---
1944/1945 --- --- --- --- --- --- --- ---
1945/1946 --- --- --- --- --- --- --- ---
1946/1947 --- --- --- --- --- --- --- ---
1947/1948 70 58 40 30 14 38 --- 250
1948/1949 62 63 50 41 25 --- --- 241
1949/1950 61 53 63 45 34 --- --- 246
1950/1951 93 44 58 46 37 --- --- 277
1951/1952 68 70 55 50 48 --- --- 290

Fonte: Anuários do Liceu relativos aos anos lectivos em análise. Em relação aos anos lectivos 1940/1941 e 1943-1947 não dispomos de
informação. (*) Dados constantes nas estatísticas da educação do INE.

No ano de 1949 começou a construção do novo edifício, que duraria cerca de quatro

anos a ser concluído. Entretanto, durante este período, a última geração de alunos que

frequentou o Liceu da Fábrica do Gás, nos anos 50, recorda com algum entusiasmo, patente

nos testemunhos publicados no jornal comemorativo do cinquentenário da instalação do Liceu

de Eça de Queirós na Fábrica do Gás, o ambiente de euforia que lá reinava e que dotava este

Liceu de uma identidade singular: recordam o aparecimento dos 'Caveiras', associação

académica recreativa-artístico-cultural da época, a apresentação do Royal Phoge, a primeira

tuna da Fábrica, os primeiros concursos de beleza feminina e masculina com prémios aos

vencedores e, curiosamente, a actividade contagiante de um professor — José Luís Belchior ou

José dos Reis — nos domínios do teatro, da música, da poesia e das manifestações literárias

dos alunos, que contrastava com o ambiente austero e disciplinador do Liceu:

"Anos cinquenta em que os direitos do aluno não tinham sido inventados. Reitor e

Directores de Ciclo impunham pelo medo uma disciplina nazi. A carreira de

estudante não contava. As faltas disciplinares e os castigos aplicavam-se com uma

prepotência demoníaca. O lema era 'quem fez uma, faz todas as outras!'[...]"31

                                    
31 Cf. José Azevedo. "A última Geração da Fábrica do Gás", in Número Comemorativo do Cinquentenário

da Instalação do Liceu de Eça de Queirós na Fábrica do Gás, de 8 de Novembro de 1975, p. 7.
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Após a passagem do Liceu para o novo edifício em 1952, a antiga Fábrica do Gás e

suas ampliações foram ocupadas, a partir de 2 de Dezembro do mesmo ano, pela Escola

Industrial e Comercial (Actual Escola Secundária Rocha Peixoto), vinda da Praça Marquês do

Pombal. Esta escola conservou-se nestas instalações durante cerca de 10 anos, tendo sido

transferida no ano de 1962 para o novo edifício escolar — inaugurado solenemente no dia 2 de

Junho de 1962 —, situado na Praça de Luís de Camões. A título de curiosidade, refira-se que,

a partir desta data, o edifício da Fábrica do Gás foi cedido à Junta Central da Casa dos

Pescadores com o objectivo de aí se construir uma Escola Náutica. Em 1965, o edifício começa

a ser demolido e como nunca se procedeu à construção desta escola, em seu lugar edificam-se

dois blocos residenciais que começaram a ser habitados em 1975.

1.5. O Liceu Nacional da Póvoa de Varzim em edifício próprio (1952-1974)

A partir de Outubro de 1952 o Liceu Nacional da Póvoa de Varzim passa a instalar-se

em edifício próprio, tendo este sido inaugurado solenemente em 18 de Outubro do mesmo ano,

em cerimónia presidida pelo Subsecretário da Educação Nacional, com a presença do

Governador Civil do Porto, do Presidente da Câmara, do Presidente da Comissão Concelhia da

União Nacional e do Reitor do Liceu, Virgílio Ribeiro Reis32. O edifício, situado a norte da

Avenida Mousinho de Albuquerque, com a frente voltada para a actual rua Dr. Leonardo

Coimbra, ocupava uma área total de 25.000m2, ficando a área coberta com 2.920m2 e a

superfície de pavimentos com 4.858m2 , tendo ficado o custo do edifício e recheio por cerca de

treze mil contos. A via pública ocuparia cerca de 7.000m2, tendo sido abertos os acessos ao

Liceu nos anos de 1951 e 1952. As designações toponímicas dos arruamentos que circundam o

Liceu procuraram homenagear dois antigos e prestigiados professores deste estabelecimento de

ensino — a rua Padre Afonso Soares, situada a nascente e, a sul, a rua Dr. Leonardo Coimbra.

                                    
32 Registamos uma breve descrição da cerimónia de inauguração publicada pelo Jornal de Notícias: "À

tarde, após o almoço, o sr. dr. Veiga de Macedo, presidiu então à cerimónia inaugural do Liceu da Póvoa
de Varzim — o 21º construído no Continente desde 1928. Situado a Norte da Avenida Mousinho de
Albuquerque, o magnífico edifício destina-se a uma população escolar mista de 10 turmas, e o seu custo
total foi de 8.855 contos. O Subsecretário da Educação Nacional chegou ao novo Liceu cerca das 15
horas, onde era aguardado pelo respectivo Reitor sr. dr. Virgílio Reis, e corpo docente e muitas outras
individualidades. Um 'castelo' da M. P. prestou-lhe continência". Cf. Jornal de Notícias, 1952.
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O actual edifício, destinado a uma população mista, dispunha então de uma capacidade

para 10 turmas, abrindo-se, no entanto, a possibilidade de uma futura ampliação caso a

frequência de alunos o justificasse, o que efectivamente veio a ocorrer como comprova o

quadro V.633. Contudo, se do ponto de vista formal/racional o edifício parecia adequado às

exigências pedagógicas específicas do ensino secundário, na óptica do seu funcionamento

quotidiano, ressaltaram alguns problemas, que com o decorrer do tempo se foram

progressivamente acentuando.

Com efeito, ao analisarmos o capítulo referente ao "edifício e suas dependências",

constante nos diversos Relatórios de Reitores, deparamo-nos com numerosas referências às

deficiências do edifício, alegando-se as suas "nefastas consequências" para o bom

funcionamento deste estabelecimento de ensino. Desde logo, uma primeira preocupação

prende-se com o facto de o novo edifício não estar logisticamente preparado para acolher um

número relativamente elevado e crescente de alunas a frequentar o liceu: o que se traduz, por

exemplo, na inexistência de dois ginásios, não permitindo assim uma gestão eficaz dos espaços

e tempos lectivos; na inexistência de um recreio coberto suficientemente amplo para abrigar

todas as alunas; na própria configuração física do edifício que não permite reservar um piso

para a frequência específica de cada sexo, o que teve como consequência, o constante

engarrafamento da escadaria principal, agora ao serviço de todos os alunos e professores.

                                    
33 Refira-se igualmente a existência, na altura, de outras instalações que não constam do resumo oferecido

por este quadro, como por exemplo: no primeiro andar, o recreio coberto, a sala de estar para as alunas, o
gabinete para o professor de ginástica, os vestiários e balneários para rapazes e raparigas, a sala de
lavores; no segundo andar, o museu, a sala da Mocidade Portuguesa, o gabinete de balanças, o gabinete
de preparação, entre outras. Para mais informações consultar as plantas do edifício reproduzidas num
nosso anterior trabalho (Cf. Torres, 2000).
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Quadro V.6
Resumo das Instalações específicas inicialmente previstas e as existentes

em 1974 no Liceu Nacional da Póvoa de Varzim

INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS Inicialmente
previstas

Existentes em
1974

Número de salas normais 10 27
Número de salas especiais

Física                              Laboratório
                                      Salas de aula
                                      Gabinete

1
--
1

1
--
1

Química                           Laboratório
                                      Salas de aula
                                      Gabinete

1
--
1

1
--
1

Ciências                           Laboratório
                                      Salas de aula
                                      Gabinete

--
--
--

--
--
--

Geografia                         Salas de aula
                                      Gabinete

1
--

1
--

Desenho                           Salas de aula
                                      Gabinete

1
--

3
--

Música                            Salas de aula
                                      Gabinete

1
--

1
--

Outras -- --
Biblioteca 1 --
Salas de estudo -- --
Anfiteatro/sala de espectáculos 1 --
Ginásio 1 2
Cozinha 1 --
Refeitório 1 --
Sanitários 5 8
Instalações para internato -- --
Casa do Reitor -- --
Gabinete do Reitor/Director 1 1
Casa/gabinete do porteiro -- --
Gabinete médico 1 1
Sala de alunos 1 1
Arquivo 1 1
Secretaria 1 1

Fonte: Planta original do edifício e plantas das respectivas ampliações

A acrescer a este conjunto de problemas e face ao rápido crescimento da população

escolar, os espaços reservados às aulas começaram, logo no ano de 1953/1954, a tornar-se

exíguos. De facto, a previsão inicial, ao apontar apenas para o funcionamento de 10 turmas, a

que corresponderiam 10 salas de aulas, descurou a possibilidade de um aumento significativo

da frequência dos alunos que, nos anos seguintes, se registaria com alguma incidência, como

podemos observar no quadro V.7.
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Quadro V.7
Número de alunos matriculados no Liceu da Póvoa de Varzim,

 por ano lectivo (1953/1963)

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

Anos
Anos Lectivos

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano TOTAL

1953/1954 72 69 60 68 38 --- --- 307
1954/1955 86 50 79 44 46 --- --- 305
1955/1956 102 74 56 51 50 --- --- 333
1956/1957 --- --- --- --- --- --- --- 352
1957/1958 120 94 75 51 48 --- --- 391
1958/1959 141 98 101 53 48 37 --- 478
1959/1960 --- --- --- --- --- --- --- 591 (*)

1960/1961 205 126 148 81 69 37 32 729
1961/1962 --- --- --- --- --- --- --- ---
1962/1963 303 161 163 126 84 74 44 918

Fonte: Anuários do Liceu 1953-1963. Em relação aos anos lectivos 1961/1962 não dispomos de informação. (*) Estatísticas da
educação do INE.

Decorridos apenas cinco anos lectivos, passaram a funcionar 15 turmas, num total de

391 alunos, tendo sido necessário recorrer à improvisação precária de novas salas de aula, a

partir de adaptações feitas a um anfiteatro, à sala de lavores, aos gabinetes de Física e Química,

à sala da Mocidade Portuguesa, entre outras.

Com a criação, neste Liceu, do 3º ciclo (cf. Decreto-Lei nº41 698, de 27 de Junho de

1959), constituído pelo 6º e 7º anos, no ano lectivo de 1958/1959, tornou-se inadiável a

ampliação do edifício, sob pena de este não conseguir aguentar o ritmo crescente do aumento

da população escolar. Foi assim que durante este mesmo ano lectivo — e após apresentação

de uma proposta de ampliação pelo Reitor, bem como a cedência gratuita ao Estado, por parte

da Câmara, do arruamento situado a poente do Liceu — foram postas a concurso as

respectivas obras de ampliação, tendo sido estas terminadas no ano lectivo de 1960/1961. Esta

primeira ampliação, que ocupava dois pisos da nova ala poente, traduziu-se num acrescento de

mais 14 salas de aula, 2 salas de Desenho e Trabalhos Manuais e da adaptação de uma sala de

Desenho a um ginásio para as raparigas. Se bem que, a curto prazo, o problema da capacidade

do edifício, parecesse estar resolvido, o mesmo não aconteceu com as outras já referidas

deficiências, nomeadamente, a inexistência de um recreio coberto com dimensões suficientes

para a vasta população feminina, o insuficiente número de sanitários femininos, entre outros.

De igual forma importante, viria a ser a inexistência de apetrechamento de material apropriado

ao bom funcionamento do 3º ciclo. Tendo estas deficiências sido oportunamente expostas à
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Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, pelo ofício nº147 de 27 de Fevereiro

de 1962, e tendo esta aceite a globalidade do pedido, procedeu-se, ainda no decorrer deste ano

lectivo (1962/1963), a novas obras de ampliação, que consistiram na construção de mais 3

salas de aula, recreios cobertos e sanitários.

Fonte: Anuários e Relatórios Anuais dos Reitores do Liceu Nacional da Póvoa de Varzim.

Encontrada alguma estabilidade logística, o Liceu não deixaria contudo de ver a sua

população discente crescer durante as décadas de sessenta e setenta34 (cf. figura V.1),

decorrente, em parte, da criação do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário em 1968 (cf.

Estatuto do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário — Decreto Lei nº48 572, de 9 de

Setembro de 1968), nascendo assim a Escola Preparatória Eça de Queirós - Secção Feminina,

que passou a funcionar no segundo piso da nova ala poente, construída em 1959.

1.6. Liceu da Póvoa de Varzim: um breve olhar sobre uma trajectória singular

A incursão histórica desenvolvida em torno dos setenta anos de funcionamento do

Liceu da Póvoa de Varzim (1904-1974) sugere-nos a existência, aqui e acolá, de alguns sinais

                                    
34 Apenas dispomos de alguns dados relativos aos totais de alunos matriculados durante os anos lectivos de

1972/1973 (919 alunos), 1973/1974 (1033 alunos) e 1974/75 (1255 alunos). Cf. Jorge Barbosa. "O
Ensino Secundário Liceal na Póvoa de Varzim", in A Voz da Póvoa, de 20 de Novembro de 1986.

Figura V. 1
Evolução da população discente no Liceu Nacional da Póvoa de Varzim 

(1904-1974)
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reveladores de um percurso evolutivo mais ou menos idiossincrático, o que poderá ter

contribuído para a construção e reconstrução de uma certa identidade cultural do Liceu, por

referência a outros estabelecimentos de ensino em funcionamento na comunidade povoense.

Com efeito, e em jeito de síntese, a evolução deste Liceu pode ser compreendida à luz de

factores de distinta natureza, cuja influência múltipla se traduziu na consolidação de um certo

modo de funcionamento característico deste estabelecimento de ensino. Se os factores de

natureza externa (fora) — tais como o envolvimento directo da Câmara Municipal e da

comunidade povoense no desenvolvimento do Liceu, ou as várias decisões/medidas

regulamentares tomadas a nível governamental — impulsionaram a evolução do Liceu (aos

níveis, pedagógico, logístico, etc.), por outro lado, os factores de ordem mais

interna/organizativa (dentro) (tipo de população escolar, frequência e natureza dos eventos

escolares, tipo de manifestações culturais, etc.) permitiram, na nossa perspectiva, uma

construção cultural mais localmente referenciada, pelas especificidades que naturalmente

comporta. Na medida em que os factores de ordem mais externa à organização liceal já foram

suficientemente abordados nos pontos precedentes, apenas nos limitaremos, nesta rubrica, a

realçar a importância dos factores endógenos para a construção de uma certa identidade

cultural do Liceu.

A figura V.2 procura ilustrar a natureza das manifestações festivas realizadas no Liceu

ao longo de 22 anos. Um primeiro aspecto a merecer registo prende-se com o significativo

número de festividades próprias do Liceu quando comparado com as respectivas frequências

para as festas de âmbito nacional e para as comemorações excepcionais. Com efeito, durante

este período, registamos um total de 37 festas específicas deste Liceu, destacando-se aqui a

omnipresença anual da sessão solene de abertura das aulas (cf quadro V.8).

Pela leitura dos vários anuários e dos diversos relatórios anuais dos reitores, podemos

depreender a importância conferida a este tipo de evento, que apesar de obedecer a

determinações centrais, não deixa, contudo, de evidenciar eventuais singularidades culturais.

Quase sempre realizada na primeira semana de Outubro, esta sessão solene marca o início do

ano lectivo de uma forma especialmente cerimoniosa e formal: a sessão é aberta com um

discurso proferido pelo Reitor, nomeadamente sobre o valor moral e material inerente ao

estudo de cada disciplina e sobre considerações gerais relativas ao modo de funcionamento

daquele estabelecimento de ensino. Segue-se uma Oração-de-Sapiência a cargo de um professor
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convidado e a festa é encerrada com a distribuição de prémios aos melhores alunos e com a

actuação do orfeão do Liceu.

Fonte: Anuários e Relatórios Anuais dos Reitores do Liceu Nacional da Póvoa de Varzim.

A projecção social desta sessão estava garantida pela participação de todos os actores

escolares, pais e encarregados de educação e representantes das autoridades militares e

religiosas. Aliás, esta abertura do Liceu à comunidade não deixa de nos suscitar algumas

interpretações pertinentes, na esteira das análises desenvolvidas por Barroso (1995a: 781)35:

não constituirá esta abertura uma forma institucionalizada de regulação por parte da

comunidade em geral dos modelos socializadores mais aceites socialmente? Não poderá

também ser perspectivada como uma forma de visibilizar a competência e o mérito da

instituição escolar no desenvolvimento dos valores sociais? O que sobressai como mais

relevante, do ponto de vista analítico-interpretativo, é a importância da função socializadora

inerente a toda a sessão, especialmente dirigida para os novos alunos, que desde esse dia

passariam a conhecer melhor as regras do jogo daquele Liceu. E a interiorização destas regras

                                    

35 Debruçando-se sobre a abertura solene das aulas nos liceus, este autor refere que "no princípio do ano
lectivo, a sessão de abertura, os reitores apelavam frequentemente à colaboração e conjugação de esforços
entre as famílias dos alunos e o liceu e por vezes faziam recomendações aos pais e tutores sobre a melhor
maneira de educar os seus filhos" (p. 356).
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Figura V.2
Festividades e comemorações realizadas no Liceu Nacional da

 Póvoa de Varzim (1931-1963)
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passaria a ser a condição para integrar uma nova família — "a família" do Liceu da Póvoa de

Varzim36.

Quadro V. 8
Festividades próprias realizadas no Liceu Nacional da Póvoa de Varzim (1931-1963)

TIPO DE FESTIVIDADES PRÓPRIAS n

Sessão solene de abertura das aulas (discurso do Reitor, distribuição de prémios aos melhores
alunos)

22

Festa do Liceu no Teatro do Monumental Casino organizada pelos alunos do Liceu (canto,
bailados regionais, representações teatrais)

8

Festa desportiva (jogos e coro) 1
Sessão pública para entrega da Medalha Escolar "Fidac" a este Liceu (discurso do reitor e
actuação do Orfeão do Liceu)

1

1ª Exposição Regional de Pesca Marítima 1
Inauguração do Presépio do Menino Jesus (palestra e distribuição de bens alimentares e de
vestuário a 80 crianças pobres)

1

Festa da criança pobre (distribuição de bens alimentares e de vestuário a 100 crianças pobres) 1
Comemoração do centenário do nascimento de Mouzinho de Albuquerque 1
Festa a favor da cantina escolar no Teatro Garrett (canto coral e representação teatral) 1
TOTAL 37

Fonte: Anuários e Relatórios Anuais dos Reitores do Liceu Nacional da Póvoa de Varzim.

Ainda no âmbito das festividades próprias do Liceu, salientamos as diversas festas

realizadas pelos alunos, que ao elegerem como espaços de comemoração o prestigiado Casino

da Póvoa de Varzim e o igualmente famoso Teatro Cine Garrett, e ao investirem na

publicitação dos eventos através da distribuição dos programas das festas, conseguiam

envolver a comunidade povoense. As festas consistiam na actuação do orfeão do Liceu, na

recitação de poesia, na realização de representações teatrais, entre outras actividades.

Sem excepção, em todos os anos lectivos há registos da realização de festas de carácter

nacional (com destaque para o 1º de Dezembro, a festa mais regular neste período, e com

menor frequência a Semana das Colónias, a Comemoração do Dia de Portugal e de Camões,

etc.), habitualmente festejadas com discursos/palestras realizados pelo Reitor e/ou professores

                                    
36 A tendência para fazer passar a mensagem à Administração Central da existência de um bom

relacionamento com todos os actores escolares era frequente nos relatórios dos reitores, sendo
abundantemente utilizadas as expressões "casa" e "família". A isto não é alheio o papel destes
"administradores-delegados" no desenvolvimento do sentido de pertença institucional. Consultar
igualmente a este propósito Barroso (1995a: 772).
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(e até por alunos), com momentos de canto e recitação de poesia, realização de representações

teatrais, entre outras (cf. quadro V.9). Sem ser necessário grandes delongas, a observação deste

quadro põe em relevo os rituais de socialização da escola no ideário do regime do Estado

Novo, ao entrecruzar actividades de natureza extraescolar com momentos simbólicos

instituidos no país, numa celebração de valores como a nacionalidade (1º de Dezembro), a

grandeza do império colonial (Semana das colónias ... desde o Minho até Timor), a pátria e a

raça lusitana (Dia de Portugal), o culto das figuras do Estado Novo e das que o instituiram (28

de Maio), entre outros acontecimentos de significação colectiva (cf. igualmente quadro V.10).

Quadro V.9
Festividades de carácter nacional realizadas no Liceu Nacional da Póvoa de Varzim

(1931-1963)

TIPO DE FESTIVIDADES DE CARÁCTER NACIONAL n

1º Dezembro (grupo coral da 5ª classe, prelecção realizada pelos professores aos seus alunos) 19
Semana das colónias ou do ultramar português (discursos realizados pelo Reitor e professores,
actuação do orfeão, sessões de cinema) 5
Dia de Portugal (conferência, torneios desportivos, grupo coral) 4
Descobrimento do Brasil (conferência) 2
28 Maio/ Comemoração da Revolução Nacional que instituiu o Estado Novo Corporativo
(conferência pública) 2
TOTAL 32

Fonte: Anuários e Relatórios Anuais dos Reitores do Liceu Nacional da Póvoa de Varzim.

A regularidade com que estas festas se realizavam, assim como os momentos de grande

alegria e entusiasmo que desencadeavam  — a crer nas descrições constantes nos Anuários e

nos Relatórios Anuais dos Reitores —, fazem supôr um elevado grau de envolvimento

(voluntário ou não) no Liceu quer da parte dos alunos e dos professores, quer da parte dos

pais e encarregados de educação e outras autoridades sociais, políticas e religiosas, a atestar

pela sua presença sistemática neste género de comemorações. Pelo testemunho de uma antiga

aluna do liceu nos anos sessenta:

"Lembro-me que havia um grupo de rapazes que animava as festas de final do ano

no ginásio, onde os professores e os pais estavam sempre presentes, sentados na

primeira fila. Mias tarde, já no 6º ano, havia uma festa organizada pela Mocidade
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Portuguesa realizada no estádio do Varzim. Esta festa era de participação

obrigatória"37.

Quadro V. 10
Comemorações excepcionais realizadas no Liceu Nacional da Póvoa de Varzim

(1931-1963)

TIPO DE COMEMORAÇÕES EXCEPCIONAIS n

Dia de Camões (copo de água oferecido aos convidados, discursos proferidos pelo Reitor e
professores, recitas de poesias, hino nacional)

6

Aniversário do Armísticio (prelecção a cargo dos professores) 2

Dia da Mãe (missa) 2

Natal dos Antigos Combatentes da Grande Guerra (prelecções a cargo do Reitor e professores em
todas as turmas; cantos e comédia)

2

5º Centenário da morte de Nunálvares (prelecção realizada pelos professores aos seus alunos) 1

Semana do Mutualismo (prelecções a cargo do Reitor e professores em todas as turmas) 1

1º Centenário da criação dos Liceus (discursos proferidos pelo Reitor e professores) 1

10º aniversário da investidura de António de Oliveira Salazar na Pasta das Finanças (sessão
solene)

1

Um decénio de Salazar (discurso do Reitor a professores aos alunos) 1

"Heróis das Campanhas da Ocupação" (palestras subordinadas a este título) 1

Homenagem ao Presidente da República (manifestação realizada no Porto) 1

Dia Mundial da Saúde (palestra) 1

Festa comemorativa do Dia do Infante (palestra) 1

Sessão comemorativa do XXIII aniversário da M.P. e de homenagem ao Prof. Doutor Carneiro
Pacheco (palestra)

1

Sessão comemorativa do X aniversário do Tratado do Atlântico Norte (alocução pelo Reitor e
palestra realizada por um professor)

1

Encerramento das comemorações Henriquinas (alocução do Reitor, lição de um professor) 1

TOTAL 24

Fonte: Anuários e Relatórios Anuais dos Reitores do Liceu Nacional da Póvoa de Varzim.

Se acrescermos a esta informação, o número igualmente significativo de outras

actividades extra-curriculares, como a realização de plestras/sessões culturais (à média de uma

por mês), a realização de exposições escolares, a organização de visitas de estudo, a realização

de sessões cinematográficas, podemos concluir pela existência de um ambiente cultural e

                                    
37 Entrevista realizada a uma ex-aluna do Liceu Nacional da Póvoa de Varzim e futura professora e

presidente do Conselho Directivo (liderança escolar I).
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pedagógico mais ou menos dinâmico e participativo, muito embora num contexto de

endoutrinação político-ideológica e, na maior parte das vezes, de participação obrigatória.

Curiosamente, apesar da forte centralização político-administrativa que caracterizava

este período e do poder que era conferido ao Reitor, registamos, contudo, um grau de

participação dos alunos razoável no que concerne à organização de festas, de exposições

escolares, de sessões de cinema, nomeadamente através da actuação das solidárias e, mais

tarde, da Mocidade Portuguesa. Por exemplo, em finais da década de cinquenta surge o

primeiro jornal editado pela Caixa Escolar nº 2 da Mocidade Portuguesa — Esperança —,

onde constam artigos de opinião, poemas, informações gerais acerca das actividades a

desenrolar no Liceu, passatempos vários, entre outros assuntos. Este jornal, normalmente

anual (esporadicamente semestral) durou oito anos (1958-1966), tendo sido publicados 31

números. Só em 1974 volta a surgir um novo jornal escolar, agora editado pelo Curso de

Jornalismo (NAC - Núcleo Animador da Comunicação) — O Presente —, que iria envolver os

alunos até à década de noventa (1993).

Não poderíamos terminar esta rubrica sem deixar de fazer uma breve referência à

estabilidade profissional dos professores que leccionaram no Liceu (cf. figura V.3), o que

parece ter contribuído para sustentar o dinamismo e o envolvimento denotados nalguns

momentos fulcrais da institucionalização do liceu na comunidade, como sendo a manutenção

do Liceu, numa altura em que este estabelecimento correu o risco de se extinguir; a mobilização

Figura V.3
Evolução da população docente por efectivação no Liceu Nacional

da Póvoa de Varzim (1904-1974)
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por melhores condições de ensino, que culminou na conquista de um edifício próprio; e

finalmente, como preocupação seminal ao longo de todo o trajecto da escola, a valorização da

acção educativa como processo indispensável à condição humana, mesmo que àquela lhe

estivessem inerentes ideais educativos mais propiciadores de uma inculcação mais intensa dos

valores político-ideológicos vigentes.

A observação da figura V.3 permite-nos depreender não só um movimento evolutivo do

contingente total de professores de sentido claramente ascendente, mas também uma taxa de

efectivação dos professores mais ou menos constante ao longo dos primeiros setenta anos de

vida do liceu. Exceptuando a existência aqui e acolá de algumas conjunturas marcadas por

descontinuidades evolutivas, julgamos que desta trajectória ressaltam duas ideias

fundamentais: a permanência no tempo de um corpo de professores efectivos no liceu e,

sobretudo a partir da mudança do liceu para edifício próprio, a subida de professores não

efectivos, como provável resposta ao considerável aumento de alunos verificado neste

período.

Correlativo com o aumento significativo do número total de professores verificado a

partir de meados da década de cinquenta, regista-se igualmente uma subida do contingente de

professoras neste liceu, responsável pelo progressivo estreitamento da distância entre sexos

Figura V. 4
Evolução da população docente por sexo no Liceu Nacional da 

Póvoa de Varzim (1904-1974)
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característicos de anteriores décadas. De realçar que só a partir da década de trinta se regista,

pela primeira vez, a entrada (tímida e gardual) de professoras neste liceu (cf. figura V.4).

A figura V.5 evidencia-nos que entre os professores que não têm vínculo à escola

(professores não efectivos) as professoras ocupam um lugar de destaque, porventura

relacionado com a sua entrada mais tardia na carreira docente. A inversão desta situação de

precariedade contratual acontecerá a partir das décadas de setenta e oitenta, quando o liceu se

ressentir dos efeitos da massificação e feminização do ensino. Até lá, o seu ethos organizativo

e pedagógico, ou então, o seu modus operandi foi fortemente marcado por uma cultura

inspirada nos valores masculinos.

2. O Liceu da Póvoa de Varzim: da auto-gestão à miragem da autonomia

A mudança política verificada em Portugal a partir de 25 de Abril de 1974 e celebrizada

interna e externamente pela "Revolução dos Cravos", acarretou ao nível da educação algumas

transformações importantes, essencialmente no que diz respeito à matriz estrutural do modelo

liceal e nomeadamente a nível da configuração organizacional-tipo. A ruptura operada com o

modelo político e organizacional da escola, que vigorou sobretudo a partir de 1936 com a

Reforma de Carneiro Pacheco (D.-L. nº 27:084, de 14 de Outubro de 1936), de pendor

fortemente centralista e assente em estruturas de gestão de tipo autocrático, representou para

o sistema educativo a anunciação de um novo período marcado pela exaltação dos valores da

Figura V.5
Professores não efectivos por sexo
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democracia, da liberdade, da igualdade e da participação. Não obstante tal facto, este momento

de viragem política, dado o seu cariz revolucionário, terá desencadeado ao nível do sistema

educativo nacional efeitos multiformes, consoante a especificidade cultural, política e

pedagógica dos diversos estabelecimentos de ensino.

Tomando como referência os traços culturais do Liceu em estudo, historicamente

sedimentados por um processo de longa duração, apresentaremos de seguida a forma como

nesta instituição se processou a mudança das estruturas de funcionamento quotidiano,

nomeadamente ao nível dos órgãos de direcção e gestão escolar. Contudo, restringiremos o

nosso objectivo à elaboração de um exercício de reconstituição das estruturas formais de poder

neste liceu, remetendo para o capítulo subsequente a adopção de uma abordagem de pendor

mais interpretativo.

Antes de passarmos à análise da evolução das estruturas de poder na Escola ESEQ,

apenas um breve flash fotográfico sobre a evolução da população docente e discente desde a

fundação do liceu até ao final do século, para visualizar o impacto da explosão e massificação

escolar neste contexto escolar específico (cf. figura V.6).

Apesar de se vir a registar um aumento gradual do número de professores e alunos

desde a década de sessenta, será a partir da década seguinte que esta escola conhecerá os

efeitos da explosão escolar verificada a nível nacional, com impacto visível ao nível do

Figura V.6
Evolução dos professores e dos alunos na ESEQ (1904-2000)
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desequilíbrio entre a proporção do número de alunos e de professores (os racios

professor/aluno sobem vertiginosamente). Uma certa relação de proporcionalidade só será

efectivamente restabelecida a partir da década de noventa.

Este quadro de evolução inscrito num tempo de longa duração, apesar de incompleto

em determinados períodos38, constituirá um pano de fundo a partir do qual enquadraremos

outras evoluções ao nível das estruturas e dos actores da escola.

O quadro V.11 (apresentado mais à frente) esquematiza o confronto entre o panorama

político-administrativo do ensino básico e secundário, de âmbito nacional, e o caso concreto da

escola que investigamos no que concerne à evolução das estruturas de direcção e gestão

escolar. A matriz de referência adoptada para o contexto nacional, apoiada na investigação

desenvolvida por Lima (1992, 1995, 2000), designadamente na sua proposta de periodização

do sistema de administração e gestão escolar, permite-nos identificar no contexto específico

deste liceu algumas continuidades e/ou descontinuidades face ao eventual panorama educativo

global. Uma primeira leitura genérica desta tabela, revela-nos um cenário marcado por um certo

paralelismo entre a periodização da estrutura da gestão democrática, de referência ao plano

nacional, e o quadro específico do liceu, parecendo este último reflectir uma lógica de

sobredeterminação e de reprodução em relação àquele contexto hegemónico. Pelo menos do

ponto de vista formal, sobretudo quanto à constituição dos órgãos de direcção e gestão da

escola, estamos em presença de um estabelecimento de ensino cujo funcionamento se pautou

pelos trâmites formalmente previstos.

2.1. O período revolucionário: um impacto sereno — a estrutura abala mas não cai

Da leitura de um conjunto de informações empíricas, a imagem de escola que sobressai

durante o período revolucionário (1974-1976) é a de um liceu recatado que reage

moderadamente à revolução social e política, denotando-se, aqui e acolá, indicadores de

comportamentos mais ou menos contidos. Não havendo registo nem memória de incidentes ou

                                    
38 As descontinuidades observadas na figura V.6 resultam da dificuldade na obtenção de registos estatísticos

em arquivo, ora no acervo documental da escola, ora em outras instâncias do sistema educativo, para as
quais em devido tempo foram enviados formalmente pela escola. Eventualmente só ultrapassando os
constrangimentos materiais e espaciais do arquivo morto da escola é que poderíamos reconstruir a
informação em falta.
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de episódios de recorrência, mais ou menos comum, noutras instituições escolares — como

cenas de violência entre alunos, professores e pessoal não docente, saneamento forçado do

Reitor, expulsão de professores ideologicamente conotados com o regime deposto, destruição

de manuais e outros bens e objectos ligados à ideologia salazarista, entre outros —, os

acontecimentos mais marcantes neste período prenderam-se com o conturbado processo de

demissão do Reitor, que se recusava a abandonar o cargo.

Durante a primeira fase deste período, paralelamente à realização de algumas

assembleias deliberativas (de que não existe registo escrito), continuaram a realizar-se reuniões

do Conselho Escolar, presididas pelo Reitor e mantendo a agenda prevista no quadro de um

funcionamento normal da escola. A 6 dias da publicação do "decreto das Comissões de

Gestão" (Decreto-Lei nº 221/74, de 27 de Maio), os professores, os delegados dos alunos e os

funcionários decidiram numa reunião de Assembleia convocada pelas Forças Armadas, pedir a

demissão imediata do Reitor. Apesar deste não aceitar a demissão, exigindo ser oficialmente

exonerado pelo ministro que o nomeou, procedeu-se rapidamente às eleições democráticas, em

assembleias parcelares, elegendo-se os membros para a "Junta Directiva", que passou a

funcionar uma semana após a publicação do citado decreto e com a seguinte constitução: seis

professores, seis alunos, um funcionário administrativo e um funcionário auxiliar (cf. quadro

V.12).

A vida quotidiana do liceu prossegue dentro de uma normalidade relativa — apenas

perturbada pela suspensão temporária de algumas aulas, devido às faltas dos professores —,

sob a (jovem) direcção39 da designada "Junta Directiva", que, durante aproximadamente um

ano de exercício, se debate com o conflito aberto pelo ex-Reitor, que após ser informado

formalmente da sua demissão, se recusou a colaborar na resolução de problemas ligados à

administração e gestão da escola, principalmente aqueles que decorreram do exercício das suas

funções. Apaziguado este conflito através da realização de uma reunião onde os principais

implicados esclareceram a situação, o mandato do primeiro órgão eleito democrativamente (2ª

fase do período revolucionário) é exercido num clima participativo (sobretudo incentivador da

                                    
39 O primeiro elenco directivo deste liceu constituiu um dos órgão mais jovens ao longo da história desta

instituição. Como podemos constatar pela análise do quadro V.12, os seus professores-membros têm
uma idade compreendida entre os 32 e os 41 anos.
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participação dos alunos e dos pais e encarregados de educação), colaborativo, aberto e bastante

profícuo em iniciativas, projectos e ideias para concretização na escola.

Quadro V.11
Evolução da estrutura de gestão da ESEQ à luz da periodização da gestão democrática

GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO
E SECUNDÁRIO

ESTRUTURA DE GESTÃO DO LICEU EM
ESTUDO

1ª fase (aproximadamente 1 mês):
25 Abril 74 – DL 221/74, de 27 maio

2ª fase (aproximadamente 7 meses):
DL 221/74, de 27 Maio – DL 735-A/74, de 21 de Dez.

3ª fase (aproximadamente 2 anos):
DL 735-A/74 – DL 769-A/76, de 23 de Outubro

4ª fase (aproximadamente 4 anos):
DL 769-A/76 até 1980

5ª fase (aproximadamente 10 anos):
1980 – 1991

1ª fase:
Plenários e assembleias deliberativas

2ª fase:
1ª "Junta Directiva" (5 Junho 74–1 Abril 75)

3ª fase:
2º "Comissão Directiva" (1 Abril 75–30 Set. 75)
3º "Enc. Direcção" (30 Setembro 75–10 Jan. 77)

4ª fase:
4º CD (10 Janeiro 77 – 15 Janeiro 79)
5º CD (15 Janeiro 79 – 3 Setembro 79)

5ª fase:
6º CD (3 Setembro 79 – 1 Setembro 81)
7º CD (1 Setembro 81 – 15 Setembro 82)
8º CD (15 Setembro 82 – 15 Setembro 83)
9º CD (15 Setembro 83 – 30 Setembro 85)
10º CD (30 Setembro 85 – 15 Setembro 86)

11º CD (15 Setembro 86 – 8 Julho 88)
12º CD (8 Julho 88 – 26 Junho 90)
13º CD (26 Junho 90 – 1 Julho 92)
14º CD (1 Julho 92 – 1 Julho 94)

15º CD (1 Julho 94 – 1 Julho 96)
16º CD (1 Julho 96 – 31 Julho 98)
17ºCEI (31 Julho 98 –30 Julho 99)
18º CE (3o Julho 99 - 2001)
19º CE (2001-2003)

Fonte: a coluna esquerda representa uma tentativa de esquematização da proposta teórica de periodização da gestão e administração das
escolas desenvolvida por Lima (1992, 1995, 2000); as informações constantes na coluna direita foram recolhidas a partir da leitura das
actas das Reuniões Gerais dos Professores (1974/1986), do Conselho Directivo (1974/1998), da Comissão Executiva Instaladora
(1998/1999), do Conselho Executivo (1999/2000) e do Conselho Pedagógico (1977/2000).

Legenda: as cores verde e vermelho referem-se a mandatos do Conselho Directivo cujo Presidente foi o mesmo.

PERÍODO REVOLUCIONÁRIO
1974-1976

PERÍODO DE NORMALIZAÇÃO
1976-1986

PERÍODO PÓS REFORMISTA
1995-

PERÍODO REVOLUCIONÁRIO
1974-1976

PERÍODO DE NORMALIZAÇÃO
1976-1986

PERÍODO PÓS REFORMISTA
1995-

PERÍODO DE REFORMA EDUCATIVA
1986-1995

PERÍODO DE REFORMA EDUCATIVA
1986-1995
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Quadro V. 12
Caracterização dos elencos directivos da ESEQ durante o período revolucionário

1º ELENCO DIRECTIVO - "JUNTA DIRECTIVA"
5 Junho 1974 - 1 Abril 1975

CARGO SEXO IDADE E.Civil RESID. HABILIT. GRUPO CATEGORIA T. Serv. ANT.

Presidente Masc 32 Cas. V. Conde Hist. Teol. 4º Auxilar 5 5
Secretario Masc 35 Cas. P. Varzim Filol. Rom. 2ª (8ºB) Efectivo 12 5

Vogal Masc 41 Cas. P. Varzim C. Biológicas 11ºB Efectivo 15 12
Vogal

(até 2/7/74) Fem. 39 Solt. Porto 7º Efectiva 2
Vogal

(até 2/7/74) Fem. 39 Solt. P. Varzim C. Biológicas 6º Auxilar 20 9
Vogal (subst.) Masc 38 Solt. P. Varzim Teol. /Filos. R.M. (4ºB) Eventual 15 15
Vogal (subst.) Fem. 39 Cas. P. Varzim Filol. Germ. 3º (9º) Agregada 12 9

6 Representantes dos Alunos
1 Representante do Pessoal Administrativo
1 Representante do Pessoal Auxiliar

2º ELENCO DIRECTIVO - "COMISSÃO DIRECTIVA"
1 de Abril de 1975 - 30 de Setembro de 1975

Presidente Fem. 40 Solt. Porto C. Ger. Com. 7º Efectiva 3
Secretário Masc 44 Cas. Esposende C. His- Fil. 4º Agregado 5

Prof. Masc 26 Solt. Porto Eng. Elet (inc) 8º Eventual 2 2
Profª Fem. 32 Cas. P. Varzim C. Fís.-Q. 4ºA(15) Agregada 9 1
Profª Fem. 37 Solt. Porto Ciên. Mat. 8º Eventual 6

Rep. Fun. Masc 51 Cas. P. Varzim C.Elem. Com. Cont. 1ªCl. 27
5 Representantes dos Alunos
Rep. Adm Fem. 63 Solt. P. Varzim C. Ger. Com. Escrit. 3

3º ELENCO DIRECTIVO - "ENCARREGADO DA DIRECÇÃO"
30 de Setembro de 1975 - 10 Outubro 1975

Enc. Dir.* Masc 60 Cas. P. Varzim Fil. Germ. 3º (9º) Efectivo 35 10
Masc 54 Cas. V. Conde C. Hist.-Fil. 4º Efectivo 12
Masc 50 Cas. P. Varzim C. Chefe S. A. 2ºOficial 28 16

10 de Outubro de 1975 - 10 Janeiro 1977
Enc. Dir. Masc 54 Cas. V. Conde C. H. Fil. 4º Efectivo 12

Fonte: Livros de Actas das Reuniões Gerais dos Professores (1974/1976) e do Conselho Directivo (1974/1976); Fichas Biográficas dos
professores e pessoal não docente da ESEQ. Legenda: (*) - Membro substituído pelo segundo candidato mais votado.

Apesar do cariz deliberativo de grande parte das reuniões da "Junta Directiva", cujas

decisões eram democraticamente negociadas, depreende-se no decurso da nossa pesquisa um

ambiente de entusiasmo calculado, fundamentado numa postura de subserviência do liceu em

relação ao poder central, que mesmo numa fase de ruptura política, não deixa de suscitar

intensos laços de dependência. Com efeito, qualquer iniciativa tomada pelos actores era

objecto de oficialização ao ministro, ou mesmo motivo para constituição de uma comissão que

tinha por missão deslocar-se a Lisboa para, pessoalmente, informar, esclarecer e obter

permissão para a sua operacionalização. Frequentemente estes encontros com o Ministério da

Educação e da Cultura eram oportunamente utilizados como contextos de angariação e
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negociação de verbas e apoios para a manutenção, ampliação e melhoramento das condições

físicas, pedagógicas e logísticas da escola. E desta forma se foi institucionalizando uma relação

estratégica e calculista entre o órgão directivo do liceu e o poder central, no pressuposto de

que o proveito retirado deste processo de orientação e de eventuais cedências (mútuas)

justificava a obrigação de prestação de contas.

A 3ª fase do período revolucionário, aberta com a publicação do Decreto-Lei nº 735-

A/74, de 21 de Dezembro, vem corroborar o estilo de funcionamento legalista deste liceu,

expresso pelo rápido tempo de resposta ao decreto que, na perspectiva de Lima (1992)

constituiu uma tentativa precoce de recentralização da educação. No caso em estudo, apesar da

contestação levada a cabo por alguns professores a esta iniciativa de normalização,

frequentemente adjectivada de reaccionária, o certo é que foi aprovada em reunião geral de

professores uma exposição a enviar ao Ministério da Educação e da Cultura, dando

conhecimento do seguinte posicionamento do liceu:

"Considerando que o Decreto-Lei nº 735-A/74, de 21 de Dezembro, contempla a

presença activa de todos os sectores da vida escolar — alunos, pais e encarregados

de educação, funcionários administrativos e auxiliares, professores e M.E.I.C.;

considerando que há já uma experiência prática comprovativa da operacionalidade do

mesmo; considerando que as forças populares estão representadas através dos pais e

encarregados de educação, propõe-se: a aprovação da gestão traçada no decreto com

as seguintes observações: 1 - que os professores da Comissão de Gestão

encarregados da parte administrativa se lhes dê uma rápida formação mínima, caso a

não possuam, dos respectivos assuntos; 2 - que o Ministério preste atenção à carreira

administrativa de forma a que todos os estabelecimentos de ensino passem a dispôr

de secretarias com número suficiente de trabalhadores devidamente habilitados; 3 -

que a administração de cada estabelecimento passe a ficar dependente de um único

organismo superior, evitando a dualidade de dependência administrativa - DAF e

10ª Delegação da Direcção Geral da Contabilidade Pública; 4 - que se dê mais

importância às Associações de Pais e Encarregados de Educação com voto

consultivo, o que trará à escola a voz local sem comprometer a sua

independência"40.

                                    
40 Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Escolar, Acta nº 58, de 23 de Julho de 1975. Note-se que,

apesar de o Conselho Escolar ter sido extinto logo após a Revolução de Abril, no livro de actas continua
a manter-se esta designação, mas agora para dar conta das reuniões gerais dos professores. Aliás, a
manutenção formal até finais de 1978, do órgão Conselho Escolar, gerou situações de intenso conflito
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Passados 4 meses da publicação do decreto, é eleito democraticamente a primeira forma

embrionária de Conselho Directivo do liceu (designado ainda como "Comissão Directiva"),

composto por cinco professores (Presidente, secretário e vogais), cinco representantes dos

alunos e dois representantes do pessoal não docente (cf. quadro V.12). Apesar do curto

mandato deste órgão, dado que seis meses após a tomada de posse se procede a novas

eleições, é possível depreender um estilo de liderança fortemente marcado por preocupações

gestionárias (aos níveis financeiro, pessoal, logístico e pedagógico), cuja estratégia de resolução

mais comum continua a depender de pedidos de esclarecimento ao Ministério, mesmo para os

casos em que se verifica a ausência de regulamentação formal.

A constatação da precocidade do processo de normalização e de recentralização do

poder neste liceu é igualmente reforçado pela ausência dos alunos às reuniões da "Comissão

Directiva"41, indicador de um afastamento extemporâneo destes actores das estruturas

políticas, ainda que volvido apenas um ano da Revolução de Abril. Aliás, parece-nos que tal

facto não é alheio à progressiva clivagem verificada entre professores e alunos, indiciada pelo

agravamento dos problemas de indisciplina na escola e pela correlativa criação de fortes

medidas de controlo, como por exemplo, a proibição de bailes no liceu42.

O terceiro "elenco directivo" democraticamente eleito no início do ano lectivo de

1975/1976 apresenta algumas particularidades interessantes do ponto de vista da sua

configuração organizativa: em primeiro lugar, foram eleitos dois professores dos mais antigos

do liceu, tendo sido ambos membros do Conselho Escolar; em segundo lugar, face a motivos de

saúde alegados pelo candidato mais votado, quem exerce de facto a presidência do órgão acaba

por ser o segundo candidato; em terceiro lugar, parece estarmos em presença de um órgão

                                                                                                         

em duas reuniões realizadas em 1977 e em 1978, suscitadas por reacções de alguns professores à validade
legal destas reuniões, alegando a possibilidade destas poderem vir a ser impugnadas. Como consequência
destes episódios, a partir de Julho de 1978, as reuniões começam a ser formalmente designadas de
reuniões gerais de professores.

41 Contrariamente ao que aconteceu durante a primeira Comissão de Gestão democraticamente eleita, onde
os alunos participaram activamente nos processos decisórios, durante este mandato o comportamento a
total ausência dos alunos nas reuniões da "Comissão Directiva" não passou despercebido aos membros
deste órgão, tendo mesmo originado, em várias reniões do órgão, moções de censura. Cf. Livro de Actas
das Reuniões da Comissão Directiva, ano lectivo 1974/1975.

42 Cf. Livro de Actas das Reuniões da Comissão Directiva, realizadas entre Abril e Setembro de 1975.
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unipessoal43, cujo titular é designado formalmente como o "Encarregado da Direcção"44 da

escola (cf. quadro V. 12).

Apesar do estilo mais contestatário de actuação deste "Encarregado da Direcção",

porventura derivado da longa experiência profissional e do aprofundado conhecimento acerca

do funcionamento desta instituição, é notório o protagonismo assumido por alguns

professores antigos, sobretudo em Reuniões Gerais de Professores, cujas intervenções e

posicionamentos políticos bloqueiam as iniciativas mais divergentes, evitando, desta forma,

uma ruptura com o ethos legalista dos períodos anteriores. Defrontando-se com um

agravamento dos problemas de indisciplina, agora de natureza mais violenta, o colectivo de

professores pensa em novas estratégias, sugerindo mesmo a criação de um Conselho de Turma

ou de um Conselho Disciplinar, com a participação de alunos, que se debruçasse sobre estes

assuntos.

Ressalta igualmente deste período, um posicionamento de confronto e divergência entre

algumas facções do corpo docente do liceu e o Ministério da Educação e Investigação

Científica em relação a dois assuntos: a política de colocação de professores, que gerou várias

exposições e deslocações a Lisboa em protesto pela ineficácia de uma política centralista, e a

alteração (forçada) do horário de funcionamento do liceu, que despoletou igual reacção. O

próprio "Encarregado da Direcção", adopta uma atitude combativa e de rejeição categórica em

relação a algumas orientações centrais, afirmando que nos deveríamos

                                    
43 De acordo com as diversas fontes documentais a que tivemos acesso, não consta qualquer indício, neste

período, da constituição formal de um Conselho Directivo. No Livro de Actas referente à "Comissão
Directiva", com as páginas devidamente numeradas e ainda em bom estado de conservação, podemos
confirmar esta nossa dúvida ao detectarmos um hiato temporal no registo das reuniões, encontrando-se
este mandato totalmente ausente. No entanto, tivemos acesso, por via do Livro de Actas do Conselho
Escolar (ou das Reuniões Gerais de Professores), ao conteúdo da agenda destas reuniões presididas pelo
"Encarregado da Direcção", onde não encontramos qualquer referência ao órgão Conselho Directivo.

44 Apesar desta designação ser comummente empregue nos casos em que ocorreu nomeação, neste liceu os
relatos formalizados nas actas apontam para a existência um escrutínio eleitoral do "Encarregado da
Direcção": "Aos trinta dias do mês de Setembro de mil novecentos e setenta e cinco, reuniram na Sala da
Biblioteca do Liceu Nacional da Póvoa de Varzim, os membros do Conselho Directivo [...], dois
professores do Núcleo de Acção Social Escolar [...] e o Chefe da Secretaria [...], a fim de transmitirem
todos os poderes à gerência do Liceu ao professor [...], que, em reunião de professores, efectuada no dia
vinte e nove de Setembro de mil novencentos e setenta e cinco, foi escolhido, por votação secreta, para o
efeito, estando presente também, a título particular e a pedido do professor eleito, o professor [...], a fim
de colaborar na parte administrativa". Cf. Livro de Actas das Reuniões da Comissão Directiva, Acta nº
45, de 30 de Setembro de 1975.
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"[...] libertar de certo paternalismo que pesaria na nossa consciência e formação no

que respeita ao M.E.I.C. Como tal o Consellho reunira-se anteriormente, como

vinha sendo solicitado há muito e na altura mais conveniente a fim de dar tempo ao

M.E.I.C. para tomar uma decisão reflectida. No M.E.I.C. ninguém sabe quem

manda ou quem não manda. A maior parte das coisas não chega às mãos do

Ministro. Afirmou frontalmente que teríamos de assumir a responsabilidade e

ganhar, neste liceu, a maioria cívica"45.

Apesar do apelo ao combate a uma postura conformista em relação ao poder central, as

resistências por parte de alguns professores46 resfriaram os ânimos mais contestários, tendo

conduzido a que, uma vez mais, as práticas dos actores se regessem pelas determinações

centrais.

A presumível não constituição formal de um Conselho Directivo, associada ao

protagonismo de um "Encarregado da Direcção" publicamente defensor dos valores

democráticos e participativos47, torna esta última fase do período revolucionário duplamente

invertida: por um lado, a configuração organizacional centralizada numa direcção unipessoal

mais parece assemelhar-se à lógica constitutiva de um Conselho Escolar; por outro lado, a

relação de forças entre o "Encarregado da Direcção" e alguns professores é reveladora de uma

assimetria atípica assente no estranho confronto entre um perfil directivo democrático e

divergente (ao contrário do perfil esperado do Reitor) e um colectivo de professores zeloso e

cumpridor da convergência legal. Este cenário, associado ao facto de o Conselho Pedagógico

(conforme Decreto-Lei nº 735-A/74) nunca ter sido alvo de qualquer referência por parte dos

actores48, parece-nos claramente indiciador de um modo de funcionamento singular, podendo

                                    
45 Cf. Livro de Actas das Reuniões Conselho Escolar, Acta nº 62, de 31 de Março de 1976.

46 Registámos, a título ilustrativo, o tom de uma das intervenções mais efusivas: "Declaro que o meu voto
é de abstenção a qualquer uma das três propostas por discordar, coerentemente com a minha declaração de
voto anterior, que se desrespeitem algumas das normas estabelecidas pelo M.E.I.C.". Cf. Livro de Actas
das Reuniões do Conselho Escolar, Acta nº 63, de 27 de Abril de 1976.

47 Questionado sobre as razões que levaram à convocação da reunião de Conselho de Professores, já que
apenas alguns professores a solicitaram, o "Encarragado da Direcção" respondeu "[...] ser um democrata e
como tal, respeitar também a vontade das minorias". Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho
Escolar/ Reuniões Gerais dos Professores, Acta nº 62, de 31 de Março de 1976.

48 Apesar de não encontrarmos qualquer tipo de informações acerca da criação de um Conselho Pedagógico,
a preocupação com as estruturas de coordenação pedagógica começam a ser notórias, tendo fomentado, no
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mesmo estas idiossincrasias verificadas ao nível das orientações para a acção e da acção

praticada denunciarem uma acção colectiva mais reactiva e regeneradora, do que propriamente

revolucionária.

Desta tentativa de síntese da vida do liceu durante o período revolucionário, emerge um

quadro marcado por algumas regularidades previsíveis e convergentes com o cenário verificado

noutras escolas a nível nacional, mas ressaltam de uma forma significativa alguns desvios

àquele padrão, explicados pelas especificidades culturais deste liceu, amplamente retratadas na

primeira parte deste capítulo. A precocidade do processo de normalização, fortemente

associado a um ethos legalista e de institucionalização quase secular, poderá ter contribuído

para regular e suavizar o impacto da revolução, sobretudo quando verificamos que as rédeas do

poder, a partir de certa altura, são tomadas por professores antigos no liceu (alguns deles

colaboradores activos no Conselho Escolar), o que provavelmente terá ajudado ao

amortecimento do abalo e à consequente regeneração dos traços culturais historicamente

enraízados. Se bem que as clivagens político-ideológicas entre grupos de professores, alunos e

pessoal não docente, que no passado estavam mais latentes e dissimuladas, encontrem agora

um contexto propício à sua manifestação e, mesmo, radicalização, o certo é que, gradualmente,

se assiste a uma regulação (estratégica) daquelas diferenciações culturais, convergindo-as, no

plano da acção, para o respeito e obediência ao padrão cultural institucionalmente construído.

2.2. O período de normalização: o fortalecimento dos alicerces culturais — a

revivescência da estrutura

Se no panorama nacional o processo de normalização e reconstrução do paradigma da

centralização educativa se inicia efectivamente com a publicação do Decreto-Lei nº 769-A/76

(cf. Lima, 1992), no contexto específico desta escola, a aludida antecipação deste processo,

parece ter facilitado e acelerado a sua posterior operacionalização organizativa. Após dois

meses da publicação do diploma da gestão democrática, constituiu-se o quarto elenco

directivo democraticamente eleito, assim como se assistiu à correlativa constituição formal do

                                                                                                         

início do ano lectivo de 1975/1976, a eleição de um "grupo coordenador" do primeiro ciclo, cujas
funções e processo de designação dos membros despoletou discussões várias. Cf. Livro de Actas das
Reuniões do Conselho Escolar, Acta nº 59, de 13 de Outubro de 1975.
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Conselho Pedagógico, tendo ambos os órgãos iniciado as suas funções de gestão e coordenação

a partir de Janeiro de 197749.

Não tendo sido alvo de discussão colectiva em sede formal (Conselho Directivo,

Conselho Pedagógico e Reuniões Gerais de Professores), depreende-se um acatamento pacífico

do diploma por parte dos actores escolares, uma vez mais corroborando um perfil de actuação

legalista e convergente, bem expresso pelo cumprimento escrupuloso das normas relativas à

composição do órgão (cf. quadro V.13). Aliás, o perfil sócio-profissional deste órgão revela-

nos a preferência do colectivo de professores por um grupo de colegas/gestores relativamente

jovem nesta escola, não obstante ser conhecido o elevado número de professores efectivos e de

longa permanência profissional nesta instituição. Esta evidência empírica ganha pertinência

analítica quando constatamos que, ao longo das reuniões do Conselho Directivo, do Conselho

Pedagógico e das Reuniões Gerais dos Professores, sobressai uma tensão que marca as relações

de poder entre os membros do Directivo e o corpo docente. Isto é, a discussão da agenda das

reuniões é fortemente condicionada pelos posicionamentos assumidos pelos professores mais

antigos do liceu, cujas intervenções acabam por determinar o rumo do debate e redefinir

prioridades no campo das decisões políticas. Ao destacarem-se como os actores protagonistas

nos processos de gestão e direcção da escola, atentos e vigilantes do cumprimento legal das

normas, acabam por, progressivamente, influenciar a reconstrução da ordem, frequentemente a

partir da reiteração de práticas instituídas no passado.

Enquanto as reuniões do Conselho Directivo são marcadas pelas dificuldades de gestão

do pessoal não docente, constituindo mesmo um ponto recorrente da sua agenda, o

funcionamento do Conselho Pedagógico decorre sob a estreita vigilância legal, assumindo-se

desde logo como um órgão de natureza consultiva e, portanto, subordinado às funções mais

expressivas do Conselho Directivo. É no contexto do Conselho Pedagógico, onde estão

presentes os professores mais antigos do liceu (como delegados de grupo), que se torna visível

o perfil cauteloso da Presidente, cuja estratégia passa pela sujeição a referendo das decisões

previamente tomadas pelo Conselho Directivo. Objecto de longas e acesas discussões, as

orientações apresentadas pela Presidente eram alvo de discordâncias, geravam

                                    
49 A primeira reunião do Conselho Pedagógico no Liceu Nacional da Póvoa de Varzim ocorre em 28 de

Janeiro de 1977. Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Pedagógico, Acta nº 1, de 28 de Janeiro
de 1977.
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posicionamentos antagónicos, mas sem nunca pôr em causa o poder deliberativo do Conselho

Directivo. Ainda à procura de um estatuto, de um lugar e de um sentido correcto de actuação

na escola, os membros do Conselho Pedagógico pautam a sua acção pelo respeito às normas

legais, sem que, contudo, deixassem de salvaguardar os seus valores associados às práticas

instituídas no tempo, como teremos oportunidade de ilustrar no próximo capítulo através do

recurso a episódios significativos.

Quadro V. 13
Caracterização dos elencos directivos da ESEQ durante o período de normalização

4º ELENCO DIRECTIVO
10 de Janeiro de 1977 - 15 de Janeiro de 1979

CARGO SEXO IDADE E. CIVIL RESID. HABILIT. GRUPO CATEGORIA T.SERV. ANT.

Presidente Fem. 34 Cas. P. Varzim C. F..-Quím 4ºA(15) Efectiva 11 3
Secretario Fem. 30 Cas. P. Varzim Filol. Germ. 9º (22) Efectiva 6 1
Professor Masc. 49 Cas. P. Varzim Germanicas 8º/9º Efectivo 14 1
Professora Fem. 39 Cas. P. Varzim Filol. Germ. (3º)9º Efectiva 18 9
Professor* Masc. 33 Cas. Porto C. Biológ. 6º Agregado 1
Rep. Aux. Masc. 36 Cas. P. Varzim 4ªclasse Serv. Ev. 8 8
Chefe Sec. Masc. 52 Cas. P. Varzim C. Chefe.

Serv.Adm.
2ºoficial 29 17

2 Representantes dos Alunos
5 de Dezembro de 1977: Posse dos novos membros do CD

Professora Fem. 59 Solt. P. Varzim C. Matem. 1º Efectiva 17 4

5º ELENCO DIRECTIVO
15 de Janeiro de 1979 - 3 de Setembro de 1979

Presidente Masc. 46 Cas. P. Varzim C. Biológ. 11ºB Efectivo 20 17
Vice-Pres. Masc. 51 Cas. P. Varzim Germânicas 8º/9º Efectivo 16 3
Secretário Masc. 51 Cas. P. Varzim Germânicas 8º/9º Efectivo 16 3

Vogal Fem. 61 Cas. P. Varzim C. Matem. 1º Efectiva 18 5
Vogal Masc. 51 Solt. P. Varzim Germânicas 8º/9º Efectivo 16 3

Rep. Aux. Masc. 38 Cas. P. Varzim 4ªclasse Serv. Ev. 10 10
2 Representantes dos Alunos

6º ELENCO DIRECTIVO
3 de Setembro de 1979 - 1 de Setembro de 1981

Presidente Fem. 46 Cas. P. Varzim C. Biológ. 6º/11º Agregada 20 3
Vice-Pres. Masc. 49 Cas. P. Varzim Fil.-Human. 1º/4º/8º Efectivo 24 2
Secretária Fem. 41 Cas. P. Varzim Filosofia Agregada 13 7

Vogal Fem. 31 Cas. P. Varzim Bac. Física. 7º Agregada 6 3
Vogal Fem. 27 Cas. P. Varzim História 10º Provisória 6 6

Rep. Aux. Masc. 38 Cas. P. Varzim 4ªclasse Serv. Ev. 10 10

Fonte: Livros de Actas das Reuniões Gerais dos Professores (1976/1971) e do Conselho Directivo (1976/1981); Fichas Biográficas dos
professores e pessoal não docente da ESEQ. Legenda: (*) - Membro substituído por nova professora eleita.

Um dos momentos mais interessantes para a compreensão das lógicas de acção nesta

escola diz respeito ao conturbado processo eleitoral desencadeado no final do mandato do

quarto elenco directivo. No final da designada quarta fase do período de normalização
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educativa (por volta de 1979), assiste-se a uma desmobilização generalizada dos professores

em relação ao desempenho de cargos de gestão, nomeadamente do Conselho Directivo.

Arrastando-se tal situação cerca de oito meses, sem que surgisse qualquer lista proponente,

nem tão pouco um candidato, o impasse foi resolvido através da presença de um Inspector

Geral do Ensino que se deslocou ao Liceu para desencadear, contra vontade dos professores,

um processo eleitoral no contexto de um Plenário de Professores. Após identificação do

candidato mais votado, que se recusa veementemente a ocupar o cargo, este vê no entanto a

sua nomeação ocorrer num tempo record, tendo o Ministério decidido mesmo contra a sua

vontade. Consequentemente, este professor já empossado no cargo de Presidente também ele

procedeu a outras nomeações, tendo-se assim constituído o quinto elenco directivo, que

contou com a colaboração de dois membros do anterior Conselho. A gestão corrente da escola

prosseguiu dentro dos trâmites legais e usuais previstos.

Apesar do curto mandato deste elenco (oito meses), é possível depreender da actuação

deste Presidente, professor antigo do liceu e com ampla experiência de gestão, uma postura

conciliatória entre as determinantes legais e algumas especificidades culturais da escola, de que

ele se sente co-construtor. Esta tentativa de conciliação aparece expressa em alguns episódios,

com especial destaque para uma acesa discussão que se arrastou por várias reuniões do

Conselho Pedagógico, acerca do modo de designação de Secretário. A postura do Presidente, a

única que acabou por ser apoiada pelo colectivo dos membros do Conselho Pedagógico,

representa bem a tentativa de articulação entre o imperativo legal (respeito pelo resultado da

eleição para Secretário do órgão) e a prática cultural e simbólica instituída nesta escola

(desempenho desta função pelos professores mais novos), dando origem, deste modo, a uma

original proposta de resolução desta tensão, que seria alvo de questionamento no mandato

seguinte: quem secretaria as reuniões do Conselho Pedagógico é o professor eleito para o efeito

(no caso em  apreço um dos professores mais antigos do liceu e um ex-Reitor), sendo este

obrigatoriamente coadjuvado por uma equipa alternada de dois professores50.

Ao longo da quinta fase do período de normalização da gestão democrática (1980-

1986) foram democraticamente eleitos cinco elencos directivos, com mandatos entre um e dois

                                    
50 Sobre o conflito da escolha do secretário do Conselho Pedagógico, consultar o primeiro Livro de Actas

das Reuniões do Conselho Pedagógico, nomeadamente as Actas nºs 19, 20, 21 e 22, de 27 de Novembro
de 1978 a 24 de Janeiro de 1979.
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anos de duração. De acordo com as informações recolhidas, os primeiros três elencos desta

fase (6º, 7º e 8º, conforme quadro V.11, V.13 e V.14) resultaram mais de um trabalho de

antecipação por parte dos membros do Conselho Directivo cessante no sentido de auscultarem

o interesse de possíveis candidatos, do que de uma efectiva mobilização dos professores para

o desempenho dos cargos inerentes a este órgão.

A composição do sexto elenco directivo com um mandato de dois anos (1979-1981)

(cf. quadro V.13), evidencia-nos, uma vez mais, a presença de um grupo de professores

relativamente jovens nesta escola, apesar da longa carreira profissional já desenvolvida noutras

instituições escolares. Provavelmente por este motivo, a Presidente do Conselho Directivo e,

por inerência, do Conselho Pedagógico, adopte uma atitude, sobretudo neste último órgão,

mais voltada para a auscultação do que para a imposição de orientações. Apercebendo-se da

importância e da centralidade estratégica conquistada pelos professores mais antigos do liceu,

cuja postura ao longo das reuniões continua a condicionar grande parte das orientações, a

Presidente do Conselho Pedagógico procura nos membros do órgão alianças, apoios e mesmo

alguma base de legitimação para algumas das decisões tomadas. Curiosamente, foi no início

deste mandato, que se conseguiu definitivamente resolver, de forma consensual, a difícil tarefa

da escolha do Secretário: a partir de então, adoptou-se como critério o princípio da

rotatividade do cargo por todos os membros do Conselho Pedagógico51.

Funcionando como guardiões de uma cultura instituída, os membros docentes do

Conselho Pedagógico tendem a adoptar uma função fiscalizadora sobre a legalidade das

normas, mas sempre atentos e vigilantes à sua articulação com as lógicas de acção

culturalmente sedimentadas nesta escola. São disso exemplo dois episódios ocorridos neste

mandato, com repercussões nos mandatos seguintes: o primeiro, prendeu-se com a feitura do

regulamento interno da escola, que após várias discussões acerca da sua pertinência e acerca

dos responsáveis pela sua elaboração, viu a sua aprovação ser protelada até final do mandato;

                                    
51 Pese embora se tenha questionado posteriormente a decisão, sobretudo por professores recém chegados ao

órgão, interpelações estas prontamente rebatidas alegando-se constituir uma decisão democraticamente
tomada, ficou instituída desde a reunião de 22 de Outubro de 1979 a prática do secretário rotatativo: "[...]
a professora [...] propôs que fosse utilizado o sistema de secretário rotativo. Pôs-se o problema da
legalidade ou não, de tal processo. Visto ele ser utilizado por outros liceus e, em face do poder de
deliberação do Conselho Pedagógico, optou-se pelo sistema de votação. [...] O resultado da votação foi:
sete votos para um secretário permanente, nove votos para o sistema rotativo e duas abstenções, tendo,
portanto, sido aprovado por maioria o sistema rotattivo". Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho
Pedagógico.
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o segundo diz respeito aos normativos que regulamentam a profissionalização em serviço, cujo

processo de operacionalização na escola acarretou algumas rupturas quer ao nível dos

protagonistas nestes órgão, quer em relação ao próprio funcionamento do mesmo. A recusa

por parte de alguns dos professores mais antigos em assumir funções (na qualidade de

delegados de grupo) de acompanhamento da profissionalização em serviço, desencadeou novos

protagonismos nesta área, que, por sua vez, condicionarão a própria agenda e prioridades dos

Conselhos Pedagógicos.

No momento em que constatamos um amadurecimento crescente do modo de

funcionamento do Conselho Pedagógico, alicerçado em debates prolongados e em processos de

negociação colectiva, assiste-se no final deste mandato, a um momento de viragem,

despoletado pela polémica da profissionalização em serviço, que exigirá do órgão a procura de

um novo rumo.

Enquanto o Conselho Pedagógico se vai instituindo como um órgão legitimador de

algumas decisões importantes ao nível das orientações para a acção, o Conselho Directivo

debate-se, neste período, com graves problemas de gestão do pessoal não docente, que à

medida que vai crescendo em número, vai correlativamente, acusando disfuncionamentos

vários, conflitos e divergências em relação ao próprio modo de gestão da escola. Da leitura das

várias informações recolhidas, pré-anuncia-se uma clivagem, cada vez maior, entre professores,

alunos e pessoal não docente, expressa pela recorrência com que alguns problemas e queixas

são discutidos em Conselho Directivo. Este ambiente tenso e dividido parece perpassar o

funcionamento interno do próprio órgão de direcção, que pela primeira vez desde 1974, é

afectado por um conflito aberto entre a Presidente e o Vice-Presidente, provocado por

desentendimentos e divergências quanto à estratégia adoptada por este último na gestão do

Conselho Administrativo, a que preside.
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Quadro V. 14
Caracterização dos elencos directivos da ESEQ durante o período de normalização

7º ELENCO DIRECTIVO
1 DE SETEMBRO DE 1981 - 15 de SETEMBRO DE 1982

CARGO SEXO IDADE E.CIVIL RESID. HABILIT. GRUPO CATEGORIA T. SERV. ANT.

Presidente Masc 34 Cas. P. Varzim Matemática 9º/1º (11) Efectivo 7 6
Vice-Pres. Fem. 30 Cas. P. Varzim Filol. Germ. 9º (22) Efectiva 11 6
Secretário Masc 49 Cas. P. Varzim Matemática 1º(11) Efectivo 17 14

Vogal Fem. 39 Cas. P. Varzim Matemática 1º(11) Efectiva 19 9
Vogal Fem. 33 Cas. P. Varzim História 10º Provisória 8 8

Rep.Serv.Ad. Fem. 36 Cas. V. Conde C. Ger. Com. 2º oficial 9 5
2 Representantes dos Alunos

8º ELENCO DIRECTIVO
15 de Setembro de 1982 - 15 de Setembro de 1983

Presidente Masc. 32 Cas. V. Conde Filosofia 1º/4ºB/10ºB Efectivo 9 4
Vice-Pres. Fem. 32 Cas. P. Varzim Geografia 11ºA(25) Efectiva 11 3

Vogal Fem. 30 Cas. P. Varzim História 10º Provisória 9 9
Vogal Fem. 29 Solt. P. Varzim Curso DGD EF Eventual 9 7
Vogal Fem. 29 Porto Bac. Filosof. 4ºB/10ºB Eventual 7 2

Rep. Ser. A. Fem. 30 Cas. V. Conde C. Ger. Com. 2º Oficial 10 6

9º ELENCO DIRECTIVO
15 de Setembro de 1983 - 30 de Setembro de 1985

Presidente Fem. 33 Cas. P. Varzim Geografia 11ºA(25) Efectiva 12 4
Vice-Pres. Fem. 31 Solt. P. Varzim Finanças 7º(19) Efectiva 9 4
Secretário Fem. 31 Cas. P. Varzim História 10º Provisória 10 10

Vogal Fem. 29 Solt. P. Varzim Bac. Física 4ºA(15) Efectiva 10 5
Vogal Fem. 34 Solt. P. Varzim Filol. Ger. 9º(22) Efectiva 11 4

Rep. S. Ad. Fem. 31 Cas. V. Conde C. G. Com. 2º Oficial 11 7
Rep. Aux. Masc. 42 Cas. P. Varzim 4ªclasse Cont. 2ªCl. 15 15
2 Representantes dos Alunos

10º ELENCO DIRECTIVO
30 de Setembro de 1985 - 15 de Setembro de 1986

Presidente Fem. 35 Cas. P. Varzim Geografia 11ºA(25) Efectiva 14 6
Vice-Pres. Masc. 35 Cas. V. Conde Filosofia 1º/4ºB/10ºB Efectivo 12 7
Secretária Fem. 33 Cas. P. Varzim História 10º Provisória 12 12

Vogal Masc. 29 Cas. P. Varzim LLM/PF 8ºB(21) Efectivo 6 5
Vogal Masc. 30 Cas. P. Varzim Filosofia 10ºB Efectivo 9 3

Rep. Aux. Masc. 44 Cas. P. Varzim 4ªclasse Cont. 1ªCl. 17 17

Fonte: Livros de Actas das Reuniões Gerais dos Professores (1981/1986) e do Conselho Directivo (1981/1986); Fichas Biográficas
dos professores e pessoal não docente da ESEQ

Um dos episódios mais reveladores de alguns traços culturais sedimentados nesta

escola, foi a reacção dos diversos grupos de professores à proposta das comemorações dos 75

anos do liceu apresentada pelo Conselho Directivo. Defendida por uns, como uma obrigação

de natureza institucional, rejeitada por outros, como uma forma de protesto à recente mudança

de tipologia, considerada um acto de desprestígio para a instituição (o Liceu Nacional passa a

designar-se de Escola Secundária), o evento parece não ter gerado, sobretudo nos professores
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mais antigos, um sentimento de pertença e de identificação com o actual modelo de gestão

escolar52.

O sétimo elenco directivo eleito (1981-1982)53 (cf. quadro 14) é constituído por um

grupo de professores menos jovens do ponto de vista da antiguidade na escola, sendo de

destacar a presença de três docentes pertencentes ao mesmo grupo disciplinar (1º grupo).

Depreende-se, ao longo deste mandato de um ano, uma certa acalmia e pacificação em termos

do ambiente quotidiano escolar, perceptível pela diminuação abrupta de queixas, participações

ou outros problemas merecedores de análise nas várias estruturas formais, pelo estilo de

trabalho mais descontraído e motivador do Presidente, pela diminuição do número de

intervenções e confrontações directas em plena sede do Conselho Pedagógico, entre outros.

Mais próximo de um cenário de normalidade (Lima, 1992), a vida da escolar parece

encontrar uma certa estabilidade organizativa, assente na reviviscência de uma estrutura

fortemente consolidada do ponto de vista cultural, que se vai reforçando mas também

reconstruíndo como resultado das dinâmicas impressas pelos diversos actores protagonistas

da gestão e da escola. É notório neste mandato uma tentativa de reaproximação dos

professores em relação aos alunos, quer por via do apoio e incentivo à eleição de uma

Associação de Estudantes, quer através de propostas de melhoramento das festas de final de

ano, discutidas em Conselho Pedagógico, quer ainda, pelo incentivo de actividades extra-

curriculares, com destaque para as actividades desportivas.

                                    
52 Discutindo-se se se deve ou não comemorar o 75º aniversário do liceu, de entre a polémica emerge um

sentido protesto, de um professores mais antigos da escola e ex-reitor: "Tomou a palavra o professor [...],
que foi da opinião de que a data se deveria comemorar se o Liceu ainda existisse. Neste momento,
porém, isto já é uma escola secundária. A propósito teceu outras considerações, classificando de muito
grave a extinção dos liceus, sobretudo por ter sido feita sem consulta da classe; pergunta de seguida se
acabar com os liceus é uma experiência pedagógica. Disse ainda desejar ver lavrado em acta o seu
protesto por este gesto de um ministro". Cf Livro de Actas das Reuniões do Conselho Pedagógico, Acta
nº 30, de 10 de Dezembro de 1979.

53 Uma vez mais se constatou a dificuldade na formação de proposituras ao Conselho Directivo, tendo-se
em reunião geral de professores procedido à eleição nominal de um presidente. O processo de
constituição deste elenco directivo decorreu da seguinte forma, de acordo com as palavras da vice-
presidente desse órgão: "Não houve candidatos ao Conselho Directivo e foi por reunião geral de
professores. Elegia-se um professor e esse professor [...] disse que não se importava de ficar e como já
me conhecia de Vila do Conde disse: ‘candidato-me se ficares comigo’; e eu disse-lhe que sim. E
portanto fui para a reunião e disse ‘eu não me importo de ser votada’. E toda a gente votou nele, porque
toda a gente queria resolver o problema". Entrevista realizada em Junho de 2001 à presidente do
Conselho Directivo durante a liderança escolar I.
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A estabilização da estrutura de administração e gestão da escola parece ter deslocado o

centro da atenção de dentro para fora da escola, movido pelo interesse de conhecer as formas

de actuação e resolução de problemas noutros contextos escolares. Ao mesmo tempo que o

dentro, nomeadamente o corpo de docentes representados no Conselho Pedagógico, deixa de

constituir uma instância bloqueadora, ou mesmo, um contra-poder em relação ao Conselho

Directivo (Lima, 1992), assiste-se à necessidade, por parte deste último órgão, de confrontar

os modos de actuação deste liceu com os estilos adoptados noutras escolas do mesmo

concelho — no ano lectivo de 1981/1982 realizaram-se várias reuniões com a presença de

outros Conselhos Directivos de escolas situadas na mesma zona pedagógica.

O conhecimento do modo de funcionamento de outras escolas, quer por via de reuniões

realizadas para o efeito, quer por via da experiência profissional e organizacional vivenciada

pelos professores recém-chegados a esta escola, parece ter tido como efeito mais significativo,

não tanto o perigo de contágio institucional ou de isomorfismo estrutural, mas contrariamente,

o reforço das especificidades culturais deste liceu. Algumas iniciativas empreendidas durante o

oitavo elenco directivo (1982-1983) são disso prova contundente, ao procurarem uma base de

fundamentação assente nos sentimentos de "orgulho de escola", no "prestígio do liceu", na

"imagem de marca" de exigência, de rigor e de disciplina.

Composto por elementos maioritariamente femininos (com a excepção do Presidente)

e, à semelhança do que se vem institucionalizando nesta escola, por professores relativamente

jovens no liceu (cf. quadro V.14), o oitavo Conselho Directivo eleito desenvolve as suas

funções de gestão à luz de dois princípios fundamentais: o cumprimento legal dos

procedimentos e a valorização dos valores pedagógicos sob as determinantes de carácter

administrativo. Da leituras das actas das reuniões dos Conselhos Directivo e Pedagógico

transparece claramente um perfil de liderança marcado pelo dinamismo, pela riqueza das

propostas apresentadas, pelo número elevado de intervenções ao longo das reuniões e pela

defesa das prioridades pedagógicas sobre todas as outras esferas da escola. Por exemplo,

apesar de se detectar, desde o início do período de normalização, a ausência dos alunos nas

reuniões dos órgãos, e considerando este Presidente ser a sua presença fundamental do ponto

de vista pedagógico, propõe como medida de incentivo uma reestruturação da agenda dos

trabalhos, de forma a colocar para o final da reunião, os assuntos de natureza avaliativa, de

modo a não os excluir formalmente. Associada a esta ideia de investimento pedagógico,

podemos igualmente apontar as frequentes críticas tecidas ao funcionamento burocrático de
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alguns órgãos de natureza avaliativa, a crítica à cristalização de algumas representações de

professor ancoradas num modelo demasiado estático, a preocupação pelas melhorias das

condições físicas e recursos de apoio pedagógico, o aumento no número de aulas de

compensação pedagógica.

O reforço e a consolidação de um ethos de escola verificado neste mandato parece ser

mais visível ao nível do corpo docente e discente do que ao nível do pessoal não docente. Se,

por um lado, a institucionalização da entrega de prémios aos melhores alunos (promovido pelo

Lions Club), o arranjo e apetrechamento da sua sala de convívio54, a abertura do corredor ao ar

livre55, permitiu desenvolver uma aproximação entre estes e os professores (que viam nos

prémios mais um factor motivador da dimensão pedagógica), por outro lado, esta aparente

união, parece ter despoletado no corpo não docente uma atitude de distanciamento,

desconfiança e mesmo de algum corporativismo. O episódio mais expressivo desta clivagem

entre professores e o pessoal não docente ocorreu aquando da discussão da necessidade de

montar um mini-bar na sala de professores, tendo tal proposta suscitado uma reacção imediata

junto da representante do pessoal auxiliar que: "[...] acha que se está a criar uma situação de

privilégio ao ter um mini-bar na sala de professores [...]; acha que é ridículo que esteja uma

empregada à disposição do professores"56.

A afirmação de um estilo de orientação que procura um compromisso entre o

cumprimento dos normativos legais e o respeito e reforço pelas especificidades culturais da

escola facilitou o desempenho deste mandato, denotando-se mesmo, em sede do Conselho

Pedagógico, a manifestação de um sentimento de cumplicidade com os valores e o estilo de

liderança do Presidente do Conselho Directivo.

                                    
54 Pela primeira vez foi autorizado em Conselho Directivo a abertura de um mini-bar para os alunos do

curso nocturno.

55 De realçar que este corredor ao ar livre, que une as duas alas do edifício, permaneceu durante longos anos
encerrado, contra-vontade dos alunos, que sempre desejaram poder usufruir deste interessante espaço
arquitectónico. Para além de a sua abertura ser funcional à circulação dos alunos, professores e pessoal
não docente, representou uma alternativa interessante para a ocupação dos intervalos lectivos. A última
vez que este corredor foi aberto, segundo registo memorial, foi no ano de 1974, logo após a revolução de
Abril, tendo sido encerrado logo no ano seguinte.

56 Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Directivo, Acta nº 119, de 14 de Janeiro de 1983.
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Após um período marcado pela permanente mudança dos actores protagonistas da

gestão, confirmada pela constituição de aproximadamente um Conselho Directivo (diferente)

por ano, assiste-se a partir do final do período de normalização educativa (1984-1986) ao

despontar de uma nova fase do ponto de vista das políticas e práticas de gestão da escola. Os

dois últimos elencos directivos democraticamente eleitos (cf. quadro V.14) são compostos por

uma equipa liderada por uma Presidente, que se manterá no cargo durante sete mandatos

consecutivos, correspondentes a onze anos lectivos.

Iniciando um mandato de dois anos, o nono elenco directivo corresponde, grosso

modo, ao perfil de gestão típico desta escola, ou seja, um grupo de professores (neste caso de

professoras57) jovens do ponto de vista da antiguidade, pertencentes a diferentes grupos

disciplinares e residentes no concelho (cf. quadro V.14). Pela análise das actas das reuniões

dos Conselhos Directivo e Pedagógico, e das Reuniões Gerais de Professores, foi possível

depreender um estilo de gestão mais legalista, regido pelo escrupuloso cumprimento dos

normativos.

A adopção por parte da Presidente de uma postura mais jurídico-normativa, reflectida

na defesa de um conjunto de orientações para acção, mesmo que estas pusessem em causa o

"costume" e as "rotinas" instaladas em alguns professores, provocou, inicialmente, sobretudo

nas reuniões do Conselho Pedagógico, algumas discordâncias por parte dos professores,

nalguns casos mesmo, gerando conflitos abertos. Duas das mudanças de fundo propostas pelo

Conselho Directivo ao Conselho Pedagógico diziam respeito aos manuais enviados pela

editoras, que passariam a ser propriedade da escola (e não dos delegados de grupo), e à

polémica abertura dos livros de ponto e recolha das faltas dos alunos, que em face da

insuficiência de pessoal auxiliar, passaria a ser uma tarefa da responsabilidade do Director de

Turma e também alargada aos professores com redução de horário. Na abertura do ano lectivo

de 1983/1984, na primeira reunião do Conselho Pedagógico,

                                    
57 Note-se que a constituição de um elenco directivo quase exclusivamente feminino (excepto o

representante do pessoal auxiliar) poderá estar correlacionado com o facto de se registar, a partir da década
de oitenta, um aumento significativo de professoras nesta escola, chegando mesmo a ultrapassar o
número de professores. Esta (des)proporcionalidade entre os sexos será cada vez mais acentuada a partir
da década de noventa.
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"alegando dificuldade de pessoal, a presidente propôs uma alteração no costume até

agora seguido, de serem os empregados do corredor a fazerem o registo e o controlo

dessas faltas, propondo que o mesmo passe a ser feito pelos directores de turma e

semanalmente"58.

Ambas as propostas acabaram por se realizar, não obstante as longas discussões de que

foram alvo e das divergências de posições que geraram59. No entanto, o impacto que estes

episódios exerceram sobre o ambiente e as relações de poder entre os actores escolares foi de

natureza e consequências distintas.

O primeiro, relativo aos manuais escolares, apesar de romper com o costume

estabelecido e de quebrar com um privilégio conquistado pelos professores mais antigos, acaba

por se institucionalizar, porque se entende ser uma medida que vem reforçar o sentido de

pertença, o prestígio e a identidade do liceu, valores simbólicos tidos como sagrados neste

contexto escolar. O segundo episódio, relativo ao controlo e ao registo de faltas, pela

recorrência com que foi discutido e pelos efeitos que gerou na comunidade, parece ter abalado

algumas representações de professor e de escola tidas como socialmente inquestionáveis. No

momento em que a imagem da escola é posta em causa pela própria imprensa local que publica

duas notícias com os títulos "professor docente passa a lugar de contínuo" e "professor que

fuma nas aulas"60, informando que uma professora com redução lectiva (bem conhecida na

comunidade local) foi confrontada com a obrigação de recolher as faltas do livro de ponto, é

perceptível ao investigador o forte sentimento de identidade e pertença ao liceu por parte de

                                    
58 Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Pedagógico, Acta nº 68, de 8 de Setembro de 1983.

Pensamos que esta tradição pode ter-se ancorado na interpretação da alínea c) do ponto 7.3.9 da Portaria
nº 679/77, de 8 de Novembro. De acordo com aquela alínea, competia ao Director de Turma "Verificar
semanalmente junto do elemento do pessoal auxiliar responsável o registo das faltas dos alunos da
turma". Como as disposições normativas subsequentes (Portaria nº 970/80, de 12 de Novembro) omitem
esta atribuição, parece impôr-se nesta escola a força da tradição normativa e formal na regulação da acção.

59 Na sequência do anúncio daquela proposta pela presidente do Conselho Directivo/Pedagógico,
"levantaram-se várias vozes discordantes. Consideraram vários professores que o serviço feito apenas
pelos directores de turma vai envolver possibilidades de erros, pois será apenas uma pessoa a fazê-lo e
ninguém mais fará verificação desse serviço. Além disso a lei prevê que o serviço seja feito com o
auxílio do pessoal auxiliar. A controvérsia continuou, adiantando-se desde logo a ideia de que o serviço
não vai funcionar bem. O professor [...] considera que, desta maneira, o professor se torna cada vez mais
um burocrata, quando a sua função deve ser toda dirigida para o trabalho docente". Cf. Livro de Actas
das Reuniões do Conselho Pedagógico, Acta nº 68, de 8 de Setembro de 1983.

60 Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Pedagógico, Acta nº 77, de 6 de Junho de 1984.
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alguns professores, pelas reacções colectivas de protecção e salvaguarda da imagem pública da

escola. Mas, em contrapartida, este sentimento parece ficar abalado pelo facto de tal medida

(registo e controlo de faltas) romper com o tradicional estatuto social e profissional do

professor, ao obrigá-lo a executar tarefas típicas de um "empregado".

A análise do desenrolar deste processo conflituoso permitiu, efectivamente, intuir a

génese de um processo de transição cultural nesta escola, marcado pela introdução de lógicas

de acção assentes em novos valores, em novas representações e, consequentemente, em novas

formas de estar na escola. A primazia da lei sobre os hábitos estabelecidos parece constituir,

neste mandato, um modelo e uma ideologia de gestão, bem patente na forma de resolver o

conflito: a vinda do inspector à escola e a sua participação numa reunião do Conselho

Pedagógico, mais do que esclarecer sobre a legalidade da medida que teria originado

antecipadamente uma denúncia anónima, acaba por reforçar a interpretação dos normativos

empreendida pela presidente e legitimar, com efeito, a forma de actuação do Conselho

Directivo61.

A atenta vigilância sobre a imagem pública da escola, provavelmente associada aos

efeitos de um crescimento quantitativo acelerado ao nível da população escolar, permanece no

centro das atenções dos órgãos de direcção e gestão escolar, que procuram regular algumas

tensões emergentes, quer através de uma célere aprovação do regulamento interno, quer pelo

controlo das notícias publicadas no jornal Presente62 da responsabilidade do Núcleo Animador

                                    
61 Após esta reunião, que parecia ter colocado um ponto final no assunto, o Conselho Pedagógico recebeu

uma exposição por escrito da professora envolvida neste caso, acusando este órgão de uma tomada de
decisão ilegal, carreando para a fundamentação da sua posição um conjunto de referências formais-legais.
A Presidente defendeu o registo (na íntegra) desta carta na acta da reunião, mas considerou o assunto
encerrado, pelo que aquele não mereceu qualquer discussão. Cf. Livro de Actas das Reuniões do
Conselho Pedagógico, Acta nº79, de 4 de Julho de 1984.

62 Note-se que algumas notícias publicadas no jornal Presente foram alvo de intensas discussões em várias
reuniões do Conselho Pedagógico, alegando-se existirem textos considerados gravosos e ofensivos para a
dignidade dos professores, por se achar que se está a instituir "um espírito de guerrilha" na escola, por
conter demasiados erros e falta de cuidado na utilização de entrevistas efectuadas aos membros do
Conselho Directivo, por causar uma má imagem pública da escola, entre outras apreciações verbalizadas
no Pedagógico. Defende-se a partir daqui um maior controlo do jornal, exigindo-se antes de mais uma
clarificação estatutária do NAC e o esclarecimento se o jornal era ou não pertença da escola, visto estar a
ser financiado externamente pelo FAOJ. O seguinte excerto é sintomático do posicionamento maioritário
do órgão: "O professor [...] acrescentou que, no fundo, devemos estar satisfeitos com a saída do jornal,
mas continua a afirmar que o jornal é da escola porque é feito pelos alunos da escola, da disciplina de
jornalismo e com cabeçalho da escola e que o próximo número deverá baixar ao Conselho Pedagógico
para que os textos sejam analisados, porque no número anterior houve certas coisas que o chocaram". Cf.
Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Pedagógico, Acta nº73, de 29 de Fevereiro de 1984.
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da Comunicação (NAC). De igual forma se procura investir na criação de estratégias de gestão

do pessoal auxiliar de forma a dirimir alguns conflitos conhecidos, definindo formalmente

alguns critérios para a distribuição das diversas funções/postos de trabalho. Tal procedimento,

ao mesmo tempo que parece ter pacificado as tensões conflituosas entre os membros deste

grupo profissional, contribuiu para tornar as suas fronteiras mais legíveis, designadamente ao

radicalizar as hierarquias e as assimetrias entre os novos e os antigos funcionários63

Instituindo-se como um modelo de liderança hegemónica, o registo normativista de

gestão, vai deixando marcas visíveis da sua presença nos vários sectores da escola: a

organização e disposição dos placards na sala dos professores; a racionalização dos gastos,

através de criação de regras para uso dos recursos; maior pormenorização e detalhe das actas

das reuniões, sobretudo das reuniões dos Conselhos de Turma para a avaliação; exigências de

planeamentos antecipados de festas, de visitas de estudo e de outros eventos; utilização de

eficazes instrumentos de gestão das férias, tolerâncias, exames, reuniões, etc.; uniformização

dos critérios de avaliação, entre outros aspectos64. As reuniões dos Conselhos Directivo e

Pedagógico transformam-se, pouco-a-pouco, em momentos privilegiados de aprovação de

propostas, de calendários, de planos de actividades e de formação, em ambientes

genericamente pouco propícios ao debate de ideias, que não as suscitadas para a

operacionalização deste programa de acção. Este adormecimento político por parte dos

actores, tanto poderá ser explicado pela mudança de alguns protagonistas no Conselho

Pedagógico, agora composto pela segunda geração de professores mais velhos, quer pela

gradual capacidade de adopção, por parte do Conselho Directivo, de uma estratégia que

outrora definimos por "plasticidade organizacional" (Torres, 1997), assente em determinadas

medidas que protegem e reforçam a perpetuação de algumas regularidades culturais

                                                                                                         

Sobre a continuação da polémica, consultar igualmente a Acta nº 76, de 9 de Maio de 1984. Nesta acta,
para além das medidas tomadas pelo órgão para um maior controlo do jornal, são referidos alguns
impactos que o jornal Presente teve na comunidade e que estariam a pôr em causa o bom nome da
escola.

63 Aliás a política de distribuição dos postos de trabalho vem legitimar e reforçar tal divisão ao basear-se em
critérios de antiguidade e conduta ao longo do ano. Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho
Directivo, Acta nº 133, de 1 de Fevereiro de 1984.

64 No entanto, convém não ignorar que este estilo de gestão normativista reflecte igualmente as pressões
crescentemente exercidas pelas várias estruturas políticas sobre as escolas, designadamente o Ministério
da Educação, as Direcções Regionais de Educação, os Centros da Área Educativa, etc.
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historicamente construídas. A título exemplificativo, podemos apontar o recuo em relação ao

conflito gerado pelo registo das faltas65, a forma como passam a ser distribuídas as tarefas aos

docentes com redução da componente lectiva (professores mais antigos), a preservação do

direito culturalmente adquirido pelos professores efectivos de escolher os horários escolares, e

recuperação de algumas comemorações simbólicas, entre outros.

A crescente complexidade do mundo organizacional escolar, permanentemente

pressionado à burocratização dos seus processos de gestão, condicionou o desenvolvimento de

estratégias de gestão de natureza mais tecnocrática e contabilística. Na escola que

investigamos, esta tendência começa a fazer-se sentir com alguma acuidade a partir do final do

período da normalização, contando para o efeito com a centralidade assumida pelos delegados

de grupo, convidados a tornarem-se numa espécie de gestores intermédios, funcionando como

elo de ligação entre os órgãos de direcção e gestão pedagógica e o colectivo de professores. As

reuniões do Conselho Pedagógico começam, igualmente, a ser invadidas pelo elencar de

recomendações várias, assumindo os aspectos da profissionalização um destaque particular66.

Pressentindo-se uma tendência para a diluição do sentido comunitário na escola,

sobretudo pelo afastamento progressivo entre os professores novos e os professores antigos,

expresso pelas críticas frequentes tecidas por alguns professores à falta de empenhamento

generalizado dos professores nas actividades de formação realizadas pela secção da

profissionalização67, procura-se envolver todos os professores na construção do projecto de

                                    
65 A este propósito, numa reunião do Conselho Pedagógico realizada em Outubro, o Coordenador dos

Directores de Turma, na qualidade de porta-voz do grupo que coordena, lança um ultimato à presidente,
afirmando que a colaboração dos Directores de Turma no registo de faltas apenas se faria até ao final do
ano civil, data a partir da qual aqueles se recusariam a desempenhar tal tarefa. Tendo esta iniciativa
merecido total apoio por parte dos restantes membros e, sob proposta de um professor, procedeu-se à
redacção de uma exposição a ser enviada à Direcção-Geral de Pessoal, solicitando a contratação de mais
pessoal auxiliar. A proposta foi lida e aprovada por unanimidade. Cf. Livro de Actas das Reuniões do
Conselho Pedagógico, Acta nº 82, de 31 de Outubro de 1984.

66 De realçar que a criação de uma "secção de formação", conforme o extenso corpus de legislação que
entretanto emergiu, veio alterar as prioridades da agenda das reuniões do Conselho Pedagógico, que a
partir de então, adquire uma nova valência relacionada com a formação de professores no quadro da
profissionalização em exercício. Como consequência imediata, este órgão passa a deter uma maior
intervenção nos aspectos da formação, nomeadamente, ao nível da aprovação do Plano de Formação da
Escola, dos Planos Individuais de Trabalho (PITs) e a avaliação dos "formandos".

67 Por exemplo, uma das iniciativas formativas, organizadas pela "secção de formação" do Conselho
Pedagógico, com maior impacto ao nível da escola  — a "Semana Aberta" — registou um baixíssimo
grau de participação dos professores, tendo este alheamento gerado um sentimento de desmotivação entre
os professores encarregues da dinamização do projecto. Curiosamente, o modo de funcionamento da
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formação, através da recolha de propostas por via dos delegados de grupo. Mas é no domínio

da avaliação que se começa a sentir uma fragmentação significativa relativamente aos modos e

às práticas avaliativas, tendo tal cenário originado a calendarização de algumas acções de

formação sobre o tema.

O último elenco directivo correspondente ao período de normalização (1985-1986) (cf.

quadro V.14), veio sedimentar algumas das orientações acima apontadas, com especial relevo

para o domínio da avaliação. Efectivamente, investe-se na uniformização dos critérios de

avaliação, adoptando-se mesmo regras não-formais que extravasam a própria legalidade, no

sentido de valorizar o debate pedagógico e contrariar o excesso de burocracia nas reuniões do

Conselho de Turma68. Note-se ainda, que em 1985 um elemento da Associação de Pais assiste

pela primeira vez às reuniões do Conselho Pedagógico e em 1986, a escola passa a dispôr de

uma psicóloga. Os alunos raramente assistiram às reuniões dos Conselhos Directivo e

Pedagógico, pelo menos a crer nos relatos das actas.

Em síntese, pela análise dos sete mandatos directivos constituídos durante o período de

normalização constitucional foi possível constatar uma rápida reposição da normalidade

gestionária e das rotinas profissionais, em grande medida já precocemente iniciadas no período

anterior. Sem que nunca perdessem o seu estatuto de interventores protagonistas na vida do

liceu, os professores mais antigos rapidamente retomam as suas posições, os seus lugares e as

suas funções de agentes reguladores e guardiões de uma cultura historicamente construída.

Provavelmente por esta razão, o processo de normalização acaba por configurar um cenário de

normalidade, quer pela ausência de momentos de contestação ou de bloqueio ao decreto da

gestão democrática (Decreto-Lei nº 769-A/76), quer pela agilidade com que tal processo de

recentralização da educação foi operacionalizado e, de certa forma, escrupulosamente

cumprido. A tendência para um certo culto pelo legalismo, não só parece ter contribuído para

                                                                                                         

"secção de formação" do Conselho Pedagógico e as suas repercussões sobre o ambiente participativo
nesta escola, encontra eco nos resultados de uma investigação empírica desenvolvida por Lima (1992:
389), no contexto de uma outra escola secundária: "Porém a mobilização conseguida e a participação
docente praticada, desde logo por parte de muitos dos membros do CP e da "secção de formação" (no
caso também avaliadores dos "formandos") foi continuamente objecto de crítica, expressa pelo menos a
partir de 1982" (aspas do autor).

68 É disso exemplo, a obrigatoriedade de os professores apresentarem atestado médico sempre que
necessitem de faltar às reuniões do Conselho de Turma, o registo pormenorizado em acta de todos os
casos analisados, mesmo os considerados normais, a indicação aos delegados de grupo de que devem
privilegiar o debate em detrimento do mero relato das classificações.
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que esta escola se antecipasse em relação a outras no processo de normalização, como terá

fomentado a reviviscência dos pilares estruturais e culturais da escola. Quando, na primeira

metade da década de oitenta, em muitas escolas do país se assistia a uma desmobilização dos

professores em relação à eleição de Conselhos Directivos (cujos membros começam a ser mais

frequentemente nomeados), nesta escola tal fenómeno verifica-se mais cedo, talvez

denunciando já o desgaste precoce decorrente da experienciação do modelo de gestão

democrática. Ou pôde também significar a compreensão dos constrangimentos e das

especificidades da escola; ou inclusive a eventual desilusão pelas possibilidades não

concretizadas do ideário de Abril na governação da escola; ou mesmo ambos... Em nossa

opinião, a este fenómeno pode estar inerente uma radicalização dos professores, ora

corporizados nos actores que transitaram da estrutura liceal e que gradualmente foram

reactualizando os itinerários sociais e o património cultural da instituição, ora aqueles que

ancorados e fortalecidos pelos valores democráticos recentemente estabelecidos, não se

conseguiram impôr nem fazer singrar novos modos de fazer e organizar a escola. Não

instalados no centro da actualidade organizacional, nem pretendendo estar, aqueles actores

situaram-se estrategicamente nas margens do instituído; por sua vez, os segundos, sentindo a

influência daqueles nem se situaram à margem nem conquistaram a instituição, muito embora o

tenham tentado sem grande sucesso no início. Daí que aos primeiros sinais de recentralização

política da educação, a escola tenha reagido afirmativamente. Estas segmentações entre os

professores pareciam ter algo em comum:

"Acho que de uma maneira geral os professores não estavam habituados nem

preparados para formar uma equipa... porque era muito problemático. Ninguém

sabia de organização. Estavam habituados à existência de um reitor que dava as suas

orientações e as fazia cumprir. Os mais novos podiam estar mais sensibilizados,

mas os mais velhos não"69.

Na primeira metade da década de oitenta são claramente visíveis os sinais da

irreversível recentralização da educação, sobretudo ao evidenciar-se uma deslocação das

relações de poder: a tensão entre o Conselho Directivo e Conselho Pedagógico é

                                    
69 Entrevista realizada em Junho de 2001 à presidente do Conselho Directivo da liderança escolar I.
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progressivamente substituída pela tensão entre o órgão de direcção e a Administração Central.

Isto é, se nos primeiros anos deste período o Conselho Directivo se debatia com as lógicas de

tipo corporativista e gerontocrático sustentadas por sectores do Conselho Pedagógico,

progressivamente este centro de tensão diminui e tende a deslocar-se para fora da escola,

transformando o Conselho Directivo num órgão subserviente da Direcção Regional de

Educação70. Tal reconfiguração das relações de poder só acontece, no entanto, a parrtir do

momento em que as especificidades culturais e identitárias da escola se encontram

salvaguardadas e reificadas pelas práticas quotidianas dos actores.

2.3. O período da Reforma Educativa: o envelhecimento da estrutura

Os dez anos correspondentes ao período da Reforma Educativa (1985/1995),

representaram para a escola a vivência de um ciclo marcado por uma grande estabilidade

governativa, garantida pela eleição de quatro Conselhos Directivos presididos

consecutivamente pela mesma Presidente (e a mesma que presidiu aos dois anteriores

mandatos) que contou, nos primeiros três elencos, com a mesma equipa de trabalho71. Apenas

no último elenco foram eleitos novos membros para este órgão, apesar da Presidente manter

inalteradas as suas funções.

Uma breve análise do perfil sócio-profissional das equipas directivas eleitas nesta

década a partir da obervação do quadro V.15, constata a recorrência de uma realidade cujos

contornos parecem resultar de um complexo processo de institucionalização inscrito numa

dinâmica temporal. Com efeito, a integração no Directivo (curta ou prolongada; imposta ou

voluntária) mais parece ter vindo a instituir-se como um ritual de passagem para os

                                    
70 A partir da década de oitenta, a relação entre os Conselhos Directivos e a Administração Central parece

intensificar-se (e aproximar-se), não só devido à extensa regulamentação produzida nesta esfera, mas
sobretudo pelos mecanismos de controlo, vigilância e inspeccção então accionados para garantirem o
cumprimento escrupuloso da lei. Por exemplo, aumentam significativamente neste período o número de
visitas de inspectores à escola, assim como o número de reuniões entre os membros do Conselho
Directivo e os representantes dos departamentos educativos desconcentrados, no caso concreto, da
Direcção Regional da Educação Norte.

71 Durante os três mandatos consecutivos (1986-1992: seis anos lectivos), registou-se apenas uma única
alteração da equipa do directivo, no dia 29 de Setembro de 1989, com a substituição da Secretária
(convocada para a profissionalização) por uma nova docente eleita (cf. quadro V.15).
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professores e professoras relativamente jovens na escola (mas nunca caloiros) e residentes no

concelho da Póvoa de Varzim. A indisponibilidade manifestada pelos professores mais antigos

da escola na ocupação de determinados cargos, tendência verificada desde a Revolução de Abril

de 1974, parece ter-se cristalizado como prática neste liceu ano após ano, de que a eleição de

Conselhos Directivos relativamente jovens parece constituir um exemplo claro.

Quadro V. 15
Caracterização dos elencos directivos da ESEQ durante o período da Reforma

Educativa

11º ELENCO DIRECTIVO
15 de Setembro de 1986 - 8 de Julho de 1988

CARGO SEXO IDADE E.CIV RESID. HABILIT. GRUPO CATEGORIA T. SERV. ANT.

Presidente Fem. 36 Cas. P. Varzim Geografia 11ºA(25) Efectiva 15 7
Vice-Pres. Masc 41 Cas. P. Varzim Eng. Mec. 1º(11) Efectivo 13 3
Secretária Fem. 34 Cas. P. Varzim História 10º Provisória 13 13

Vogal Masc 34 Cas. P. Varzim Filol.-Hum. 8ºA(20) Efectivo 12 4
Vogal Masc 30 Cas. P. Varzim Ed.Física EF(38) Efectivo 7 2

Rep. Aux. Masc 45 Cas. P. Varzim 4ªclasse Cont. 1ªCl. 18 18

12º ELENCO DIRECTIVO
8 de Julho de 1988 - 26 de Junho de 1990

Presidente Fem. 38 Cas. P. Varzim Geografia 11ºA(25) Efectiva 17 9
Vice-Pres. Masc 43 Cas. P. Varzim Eng. Mec. 1º(11) Efectivo 15 5
Secretária* Fem. 36 Cas. P. Varzim História 10º Provisória 15 15

Vogal Masc 36 Cas. P. Varzim Filol.-Hum. 8ºA(20) Efectivo 14 6
Vogal Masc 32 Cas. P. Varzim Ed.Física EF(38) Efectivo 9 4

Rep. Aux. Masc 47 Cas. P. Varzim 4ªclasse Cont. 1ªCl. 20 20
29 Setembro de 1989: tomada de posse de novo elemento do CD

Vogal Fem. 34 Solt. P. Varzim Bac. Física 4ºA(15) Efectiva 17 12

13º ELENCO DIRECTIVO
26 de Junho de 1990 - 1 Julho de 1992

Presidente Fem. 40 Cas. P. Varzim Geografia 11ºA(25) Efectiva 19 11
Vice-Pres. Masc 45 Cas. P. Varzim Eng. Mec. 1º(11) Efectivo 17 7
Secretário Masc 38 Cas. P. Varzim Filol.-Hum. 8ºA(20) Efectivo 16 8

Vogal Masc 34 Cas. P. Varzim Ed.Física EF(38) Efectivo 11 6
Vogal Fem. 35 Solt. P. Varzim Bac. Física 4ºA(15) Efectiva 18 13

Rep. Aux. Masc 48 Cas. P. Varzim 4ªclasse Cont. 1ªCl. 21 22

14º ELENCO DIRECTIVO
1 de Julho de 1992 - 14 de Abril de 1994

Presidente Fem. 42 Cas. P. Varzim Geografia 11ºA(25) Efectiva 21 13
Vice-Pres.* Masc 36 Cas. P. Varzim LLM/PF 8ºB(21) Efectivo 12 11
Secretária Fem. 34 Cas. P. Varzim Matemática 1º (11) Efectiva 11 9

Vogal Fem. 29 Cas. P. Varzim PF/Ensino 8ºB(21) Efectiva 8 5
Vogal Masc 40 Solt. Barcelos Direito 2º/7º/10ºB Efectivo 14 5

Rep. Aux. Fem. 59 Cas. P. Varzim C. Ginasial
Brasileiro

2º Oficial
quadro

28 15

14 de Abril de 1994: tomada de posse do novo elemento do CD
Vogal Masc 32 Cas. Vila Conde Geografia 11ºA(25) QND 10 1

Fonte: Livros de Actas do Conselho Directivo (1986/1994); Fichas Biográficas dos professores e pessoal não docente da ESEQ
Legenda: (*) membro substituído no cargo pelo 2º vogal, que por sua vez é substituído pelo novo membro empossado.
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A fixação durante uma década de um grupo de professores nos vários elencos directivos

e, por conseguinte, bem posicionados nos vários sectores deste contexto escolar, constitui um

cenário favorável à incorporação e à sedimentação de um determinado estilo gestionário,

susceptível de condicionar tanto o modus operandi de natureza meramente administrativa,

como as lógicas e as estratégias de acção colectiva e individual na escola. Tanto mais quando

estamos em presença de uma equipa quase exclusivamente constituída por professores

(excepto o representante do pessoal auxiliar), formalmente investida de protagonismo nos

mais diversos níveis de decisão, gestão da execução, controlo e coordenação do quotidiano

desta organização educativa.

Auferindo com o tempo de um estatuto a que metaforicamente poderemos designar de

liderança escolar I (findo o qual assumirá funções um elenco de professores que configurará

temporalmente uma outra liderança escolar, a II), esta equipa do Directivo desenvolve neste

período a consolidação de alguns traços de governação escolar já anteriormente apontados,

pelo recurso a um aperfeiçoamento técnico dos meios conducentes à sua operacionalização.

Referimo-nos ao estilo legalista que, muito embora tenha vindo a denunciar-se como uma

invariante cultural desta escola, assume uma expressão de relevo nesta conjuntura. Indícios

vários e recolhidos em diversas fontes documentais72, evidenciam-nos a prevalência deste tipo

de racionalidade, que dada a sua progressiva penetração nas mais variadas esferas organizativas

da escola, nos incita à dedução da sua correlativa extensão às lógicas concretas de acção.

À medida que o Conselho Directivo se vai transformando cada vez mais numa

dependência de gestão, muito por força da quantidade das orientações e prioridades

estabelecidas pela Direcção Regional de Educação, assiste-se nesta escola a um concomitante

processo de aperfeiçoamento das técnicas e dos instrumentos de planeamento, controlo e

gestão da execução das orientações políticas. Doravante, parece intuir-se a crença de que a

função central e última da escola reside tão somente na sua capacidade de gerir eficazmente as

orientações pré-programadas fora da escola.

                                    
72 Referente a este período, consultamos os Livros de Actas dos Conselhos Directivo e Pedagógico, o

Projecto Educativo da Escola, pastas com ofícios, notas de serviço, informações, avisos, mapas,
calendários, fichas diversas. Sustentamos igualmente a nossa análise numa entrevista em profundidade
realizada à Presidente do Conselho Directivo durante esta década.
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O desenvolvimento de uma racionalidade normativa e gestionária não deixa imune os

outros domínios da escola, primeiramente enquanto estratégia de controlo do funcionamento

legal dos órgãos e consequentemente como matriz reguladora dos modos de acção de todos os

actores da organização escolar. A adopção e a divulgação de um conjunto de instrumentos

técnicos de apoio à gestão, como por exemplo, os mapas de planeamento de férias, de visitas

de estudo, de actividades desportivas, as fichas com a descrição pormenorizada das funções a

desempenhar pelos funcionários, entre outros, é bem revelador da incorporação de um

paradigma de gestão de tipo tecnocrático e taylorista.

As reuniões dos Conselhos Directivo e Pedagógico despolitizam-se para se

transformarem em instâncias de legitimação formal de uma racionalidade legalista, de que

constituiem exemplos: o decréscimo do número de intervenções dos actores registadas em

actas; o caudal de orientações para a acção debitado em sede de "informações e assuntos

diversos" nas respectivas agendas; a ausência crescente de debate sobre os aspectos

fundamentais da vida escolar; etc. A concentração e o investimento dos actores no

aprimoramento dos mecanismos de gestão, estratégia permanentemente estimulada pela

Direcção Regional de Educação, nomeadamente aquando dos encontros de preparação do ano

lectivo, cada vez mais frequentes, parece retirar espaço, tempo e motivação para o debate

político-pedagógico sobre as questões educativas. Auto-representada pelos próprios actores

como uma mera esfera de gestão periférica, a escola submete o próprio núcleo (centro) de

acção educativa aos mecanismos de uniformização burocrática, operando deste modo, uma

inversão na ordem de valores educativos: por exemplo, a preocupação dominante com a

regulação dos resultados finais de avaliação parece anular a importância de um debate centrado

no processo de ensino-aprendizagem.

Na sequência deste raciocínio, compreende-se então a crescente uniformização dos

critérios de avaliação dos alunos, a criação de orientações processuais (e normativas) para o

funcionamento dos Conselhos de Turma e das Direcções de Turma, a exigência de um

planeamento atempado das visitas de estudo a realizar (agora mais sujeitas a apertados

critérios de aprovação), enfim, a subjugação de todo o tipo de iniciativas e acções aos

mecanismos de regulação técnico-burocrática.

A expansão da racionalidade burocrática na escola transparece ainda no modo como se

procedeu à delimitação de algumas funções, como foi o caso da constituição de várias

comissões de trabalho responsáveis por determinados pelouros (os horários, as turmas, a
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formação, os alunos, a avaliação, os exames, as festas, as matrículas, a biblioteca, etc.) e a

iniciativa de criação de uma espécie de "manual de funções" que delimitava e especificava as

funções e as responsabilidades exigidas para cada funcionário73. Esta tecnologia de gestão de

tipo taylorista constituiu uma reacção previsível desta escola à imposição de uma política

centralizadora e uniformizadora, tanto mais que encontra neste liceu um terreno favorável à

sua consecussão, isto é, a existência de um discurso permanente que aponta para o

escrupuloso cumprimento das normas superiormente instituídas, e que nós temos vindo a

chamar de culto pelo legalismo. A perpetuação no tempo deste sentido de obediência

normativa, encontra eco em episódios vários, dos quais destacamos apenas dois: o primeiro,

expresso na reacção de congratulação por parte do Conselho Directivo, registado em acta, pelo

facto de a escola se ter antecipado ao Despacho Conjunto nº 49/SERE/SEES/SEAM/90

(regulamento do calendário do ano escolar), pois mesmo antes de ter conhecimento deste

normativo, já se tinha organizado para o seu cumprimento; o segundo, ilustrado pela não

autorização para se realizarem eleições da Associação de Estudantes "[...] por não haver nesta

escola nenhuma Associação de Estudantes legalmente constituída e portanto reconhecida como

tal, isto é, com estatutos reconhecidos através do Diário da República"74.

A natureza das relações da escola com o exterior (local, regional e central) sofreu

igualmente algumas alterações de sentido, sobredeterminadas pela hegemonia de uma lógica

gestionária racionalizadora, que inevitavelmente induziu novas reconfigurações. O movimento

de dentro para fora da escola, consubstanciado em iniciativas de tipo reivindicativo, tais como

pedidos de esclarecimento, tomadas de posição do liceu em relação a determinados assuntos,

protestos e discordâncias sobre determinadas orientações, perde, doravante, parte do seu

sentido de afirmação político-pedagógica, para se transformar numa espécie de transacção

negocial, agora impelida por imperativos de cariz gestionário, como são exemplos, o processo

                                    
73 Esta nova delimitação funcional, pela primeira vez formalmente escrita, tinha como objectivo aumentar a

eficácia da prestação do serviço dos funcionários da escola: "Tendo em vista uma maior eficácia dos
serviços, o Conselho Directivo dividiu a escola em diversos sectores atribuindo a cada funcionário um
determinado sector com um variável número de salas, gabinetes, escadas e outras dependências [...] Foi
entregue a cada funcionário uma ficha na qual constava a legislação em vigor, o horário e a área de
trabalho e os diversos serviços a realizar". Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Directivo, Acta
nº220, de 23 de Outubro de 1991.

74 Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Directivo, Acta nº 221, de 6 de Novembro de 1991.
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de negociação da rede escolar75, os pedidos de angariação de verbas, de equipamentos e de

recursos humanos, as solicitações à Câmara Municipal de obras de manutenção, o autocarro

desta frequentemente ao serviço das visitas de estudo, a angariação na comunidade local de

financiamentos e patrocínios diversos, entre outras iniciativas. As relações da escola com os

encarregados de educação, mediatizadas pelas reuniões regulares entre estes e os Directores de

Turma, sobretudo após as reuniões de avaliação, decorrem dentro do planeamento estipulado,

com direito a calendário e à respectiva publicitação nos placards do átrio da escola, mais tarde

reforçadas com o envio de uma carta com aviso de recepção.

Por sua vez, o movimento de fora para dentro da escola, igualmente regulado pela

mesma lógica, sobretudo no que concerne às relações entre o centro (por intermédio das

Direcções Regionais de Educação) e a periferia escolar, veio intensificar os mecanismos de

hetero-controlo e vigilância, agora muito mais próximo da realidade da escola76. Do ponto de

vista da comunidade local, persistia uma relação de tipo contratual/protocolar entre a Câmara

Municipal e a escola, baseada no princípio estratégico da troca: a escola autoriza a cedência de

espaços físicos (a preço simbólico) e, como contrapartida, exige uma gestão e resolução célere

das obras de beneficiação, assim como a colaboração da instituição autárquica na negociação

política da rede escolar.

Este quadro de fundo, fortemente marcado pela hegemonia de uma ideologia de gestão,

que a pouco e pouco procura adoptar procedimentos e lógicas típicas do mundo da gestão

profissional, parece contrariar a filosofia subjacente aos princípios básicos de uma Reforma

Educativa em curso77, sobretudo àqueles que respeitam ao desenvolvimento do espírito e da

                                    
75 Na primeira metade da década de noventa, assumem protagonismo político as questões relativas à rede

escolar, cujas soluções para a sua redefinição exigiram o agendamento de algumas reuniões de negociação
entre o Conselho Directivo, a Câmara Municipal e a Direcção Regional da Educação Norte. Registe-se
que, a partir do ano lectivo de 1993/1994 começou a funcionar a Secção, instalada no antigo edifício do
Batalhão da Administração Militar, tendo sido encerrada no ano lectivo de 1996/1997. No primeiro ano
de funcionamento, a Secção era frequentada por cerca de 750 alunos, perto de 80 professores e 12
funcionários.

76 A omnipresença da Direcção Regional de Educação do Norte faz-se cada vez mais sentir no quotidiano
escolar, não só devido às frequentes reuniões convocadas por órgão, mas também pela criação de uma
estratégia política de reforço dos seus elos com as escolas, assente na oferta às escolas de livros e
manuais orientadores das suas acções e de medalhas comemorativas do seu nascimento.

77 A Reforma do Sistema Educativo inicia-se com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo
(LBSE) (Lei nº 46/86, de 14 de Outubro), prossegue com a nomeação de uma Comissão de Reforma do
Sistema Educativo (CRSE) responsável pela apresentação de propostas ao Governo, com a divulgação a
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prática democrática e participativa de todos os actores na vida e na gestão escolar, em especial,

os professores, os alunos e as famílias, e ainda ao princípio da primazia dos critérios de

natureza pedagógica e científica sobre os critérios de natureza administrativa. Ao mesmo

tempo que a nível nacional decorriam iniciativas políticas conducentes à implementação dos

pilares estruturantes da Reforma Educativa, criando-se para o efeito grupos de trabalho

responsáveis pela sua preparação, adopção e implementação nas escolas, ao nível local, na

escola em estudo, o quotidiano organizacional parecia imune ao debate da matriz fundamental

da Reforma, aparentemente em contraciclo com a ambiência que esta pretendia difundir. Muito

embora a prossecução e a intensificação de lógicas de acção subjugadas a uma racionalidade

tecnocrática e normativista predominante, possam ser vistas, para o caso desta escola, como

contrárias ao espírito e aos valores democráticos e participativos consagrados na LBSE, no

entanto, a observância de tal pressuposto significaria ignorar a capacidade desta organização

em sintetizar os imperativos funcionais heteroconcebidos, os constrangimentos escolares

próprios e as significações educacionais e organizacionais dos actores. No caso em apreço,

resultou numa radicalização da gestão democrática, pela vertente mais legalista, o que não

obstou a que se instituísse uma prática democrática marcadamente representativa: com grande

frequência os delegados no Conselho Pedagógico eram confrontados com a necessidade de

discutirem em grupo determinada orientação, despacho, circular, etc., de modo a que as

conclusões extraídas desse debate pudessem posteriormente regressar àquele órgão e desta

forma fundarem-se as decisões em bases mais alargadas. O Conselho Pedagógico acabou assim

por deslocar o debate para outros plenários ainda mais representativos.

O suposto alheamento desta escola às principais propostas da Reforma Educativa —

essencialmente no que concerne à discussão colectiva dos princípios, valores, objectivos e

propostas de organização do Sistema Educativo —, julgamos poder ser comprovado pela

presença diminuta de referências ou alusões a este processo político-educativo no decorrer das

várias reuniões realizadas pelos órgãos de direcção e gestão da escola. Decorridos dois anos

após a publicação da LBSE, o Conselho Pedagógico aprova como única actividade a realizar no

                                                                                                         

nível nacional dos estudos produzidos por esta Comissão através de debates, seminários, colóquios,
encontros e publicações e encerra um primeiro ciclo com a apresentação da Proposta Global de Reforma
apresentada ao Governo (CRSE, 1988). Para uma análise mais aprofundada deste período, consultar os
diversos documentos produzidos no âmbito da CRSE.
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âmbito do Plano de Actividades78 da Escola, um debate em torno da LBSE. Contudo, o debate

realizado no contexto de uma reunião aberta do Conselho Pedagógico, parece ter-se

circunscrito a dois pontos essenciais: os aspectos curriculares e as matérias relacionadas com a

carreira dos professores79. Das conclusões registadas em acta, depreende-se o protagonismo

de posicionamentos corporativistas, essencialmente preocupados com a defesa dos direitos e

privilégios adstrictos à profissão docente, entrecortado, aqui e acolá, por algumas divergências

quanto às prioridades curriculares, advindas mais de interesses ligados ao grupo disciplinar de

pertença do que da partilha de uma determinada visão de escola ou de educação.

Paradoxalmente, num período marcado pela publicação de uma LBSE que visa "[...]

articular a democratização da educação com a modernização da educação e das escolas,

especialmente tendo em vista os desafios decorrentes da adesão de Portugal à (actualmente

designada) União Europeia" (Lima, 2000: 54; itálico do autor), não conseguimos nesta

conjuntura observar com a regularidade esperada os termos democracia, participação, igualdade

de oportunidades, etc., no vocabulário registado e relatado dos actores desta escola. Para além

do mais, foi neste período que deduzimos uma menor participação activa dos actores no

Conselho Pedagógico, que embora presentes fisicamente parecem ter diminuído a frequência

das suas intervenções.

A rotinização das reuniões do Conselho Pedagógico, decrescendo cada vez mais como

palco privilegiado de discussão e debate e cada vez mais locus de transmissão de orientações e

recomendações para a acção, representa uma ruptura de facto com o modo de funcionamento

deste órgão em períodos anteriores, cujo dinamismo liderado por alguns professores mais

antigos, nos levou a deduzir o seu papel de guardiões de uma cultura liceal. Ao deixar de

propiciar, como propiciava, a salvaguarda de alguns valores e práticas historicamente

sedimentadas (hábitos, privilégios, costumes), o Conselho Pedagógico perde, por isso, poder

político-institucional, pelo que não estranha que muitos dos antigos delegados se tenham

                                    
78 A partir do momento em que a escola sofre uma diminuição dos "formandos" da profissionalização em

serviço, chegando mesmo esta secção a funcionar apenas com dois e três "formandos", regista-se como
consequência uma quebra acentuada no dinamismo formativo e no principal (por vezes, exclusivo)
sustentáculo do Plano de Actividades da Escola. No final da década de oitenta, quando este cenário se
verifica, o Plano de Actividades da Escola restringe-se à realização de uma ou duas actividades de
formação, proposta por uma comissão e aprovado em Conselho Pedagógico.

79 Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Pedagógico, Acta nº120, 12 de Fevereiro de 1988.
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afastado da função de representação neste órgão. Como alternativa, e não prescindindo dos

seus poderes (culturalmente herdados) de controlo sobre a vida escolar, assistiu-se a uma

reconfiguração das redes de influência, passando estas a processar-se de uma forma

simultaneamente mais pessoal e informal. O contexto de interacção mais propício à

reprodução das relações de poder e à perpetuação do status quo cultural, passa a ser

primeiramente a sala dos professores, para logo de seguida, passar a ser o gabinete do

Conselho Directivo, quando este vem ocupar aquele mesmo espaço, passando a sala de

professores para o rés-do-chão. E nesta sequência, os professores mais antigos continuam a

frequentar a antiga sala de professores (agora gabinete do Conselho Directivo80), muito

provavelmente devido ao hábito incutido durante anos e às respectivas ligações afectivas e

simbólicas que tal prática incorporava, passando agora a usufruir de um contexto propício à

vigilância e ao controlo estratégico dos bastidores da preparação das principais orientações. O

desenvolvimento de uma relação de cumplicidade cultural entre estes actores e o elenco

directivo, traduziu-se, por exemplo, na garantia de privilégios de escolha de horários, na

atribuição de determinadas funções prestigiadas aos professores com redução da componente

lectiva, no respeito pela lógica de poder gerontocrática, pela realização de homenagens aos

professores em aposentação, entre outros. Numa entrevista realizada à presidente do

Conselho Directivo que nessa altura exercia funções, revelou que

"Nunca entrámos em choque com eles [com os professores mais antigos]. Eu sempre

tive cuidado de os ouvir, de ouvir as opiniões deles e de ter muito cuidado em não

os melindrar. E sempre que era preciso fazer alguma coisa que eu sabia que eles

gostariam de fazer, sempre lhes dei essa possibilidade de colaborar e participar na

vida da escola. A distribuição dos horários, por exemplo, era feita de acordo com

algumas orientações do ministério, mas outras vezes eram eles que faziam o pedido

e nós tentávamos sempre respeitar os pedidos deles"81.

                                    
80 Sendo o Conselho Directivo um gabinete de porta aberta, a acessibilidade a este espaço torna-se

facilitada, desde que se mantenha com os seus membros uma relação profissional amigável. Tivemos
oportunidade, no âmbito da investigação empírica da nossa dissertação de mestrado (Torres, 1997), de
caracterizar o modo de funcionamento deste gabinete, destacando exactamente a sua importante função de
sociabilidade sobretudo para os professores mais antigos da escola.

81 Entrevista realizada em Junho de 2001, à presidente do Conselho Directivo durante a liderança escolar I.
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Paralelamente ao processo de burocratização dos processos de gestão escolar e do

trabalho docente, verificou-se neste período uma concomitante intensificação das actividades

lúdicas, recreativas e de confraternização, tendo mesmo sido constituída uma comissão de

festas responsável pela apresentação de propostas ao Conselho Directivo. Integradas no mapa

de calendarização das actividades da escola, os vários eventos programados ao longo do ano,

apresentam uma diversificação crescente no tempo e um cuidado antecipado na sua

organização e planeamento (comunhão pascal, saraus culturais, almoços de confraternização na

cantina da escola, jantares e lanches de Natal para os filhos dos professores e funcionários,

torneios despotivas inter-escolas, homenagens a professores e funcionários aposentados, etc.,

como exemplos de actividades constantes nos programas de actividades aprovadas nos órgãos;

bailes de finalistas, passagens de modelos, concursos, recitais de poesia, cinema, entre outras,

actividades mais do âmbito dos alunos).

Apesar de no transcurso deste período identificarmos algumas descontinuidades,

nalguns casos próximas de uma situação de ruptura, constatamos também a presença de

algumas invariantes culturais que teimam em perpetuar-se no tempo, instituindo-se como

referenciais simbólicos norteadores de algumas políticas e práticas de acção. Estamos em crer

que a intensificação dos momentos festivos nesta escola (ainda que hoje bastante frequentes

noutras escola), representa uma manifestação simbólica apenas compreensível à luz da

centralidade conferida à imagem pública do liceu (sobretudo na comunidade local). A este facto

não deve ter sido alheio a escolha de alguns lugares emblemáticos para a realização de algumas

das festas mais importantes: tais como o célebre Casino da Póvoa, a Estalagem de Santo

André, entre outros lugares. Igualmente significativo de um certo "orgulho de escola" e de um

forte sentido de pertença, registamos a importância da atribuição de prémios aos melhores

alunos, as homenagens aos professores aposentados, a abertura de concurso para cunhagem de

uma medalha da escola e respectiva criação de logotipo, os almoços de despedida a professores

que mudam de escola, os louvores aos funcionários, a atribuição de placa de reconhecimento

pela participação de um aluno nas Olímpíadas Internacionais da Matemática, o içamento da

bandeira nacional ao Sábado e ao Domingo, etc.

Correlativo com a importância simbólica conferida à imagem pública do liceu, o

controlo e a vigilância das notícias publicadas sobre escola constituiram um campo de batalha



Caracterização de um liceu centenário: os actores, a estrutura e a instituição 380

ao longo deste período, tanto no que concerne às publicações internas da escola, como foi o

caso do Boletim Informativo da Associação de Estudantes82, como em relação à imprensa

local, cujas notícias impeliram o Conselho Directivo a tomar "[...] diligências necessárias para

salvaguardar o bom nome da escola"83.

A ênfase nas lógicas de gestão racionalistas, técnico-burocráticas e tayloristas,

particularmente intensificadas neste período, ocorre como se de um processo de naturalização

se tratasse, articulando-se variáveis de natureza externa com forte impacto estrutural (controlo

do centro, orientações para a acção, ...) e variáveis endógenas propiciadoras de uma recepção

menos conflitual daquelas. Torna-se então mais fácil a incorporação de normas, e a sua

possível metamorfose, sempre que a organização (escolar) cultive condições, relações e

compatibilidades de afiliação institucional. Se por um lado isto lhe retira aparentemente

autonomia, visto oferecer condições para o Ministério exercer um maior controlo político-

institucional, por outro lado, tal postura pode igualmente favorecer a consolidação de

estratégias e de processos que se desenvolvam paralelamente para além do escrupuloso

cumprimento das orientações superiores. A aludida preocupação legalista e, porventura,

conformista, pode sugerir que, volvidas as obrigações superiores, a escola encontre outras

motivações educativas e organizacionais para se desenvolver localmente.

Quando no final deste período de Reforma Educativa, se assiste à aprovação do "novo

modelo de gestão" das escolas (consagrado pelo Decreto-Lei nº172/91, de 10 de Maio, e

designado de regime jurídico da direcção, administração e gestão escolar) e à sua

experimentação inicial em meia centena de escolas do país, a ideologia racionalizadora de

gestão (e de acção) atinge já neste liceu, uma certa maturidade organizacional. A crescente

solidificação na escola desta ideologia racionalizadora, numa primeira fase em contraciclo com

os princípios inscritos na Reforma, acaba, porém, por se tornar politicamente convergente,

numa segunda fase, com as lógicas que subjazem ao modelo decretado em 1991, e desocultadas

sociologicamente por alguns autores das Ciências da Educação portuguesas — princípios

                                    
82 A presidente do Conselho Directivo critica este Boletim afirmando que este "[...] deveria ter sido um

boletim criativo, humorístico, cultural e educativo", por isso, a partir de agora "[...] antes de ser
publicado deverá ser apresentado no Conselho Directivo". Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho
Directivo, Acta nº 170, de 19 de Fevereiro de 1987.

83 Excerto retirado do Livro de Actas das Reuniões do Conselho Directivo, Acta nº 198, de 29 de Setembro
de 1989.
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gerencialistas e orientações de natureza tecnocrática (Correia, 1994); princípios articulados

com abordagens de tipo "neo-tayloriano" (Lima, 1994; Barroso, 1995b); princípios típicos da

"gestão racional" (Estêvão, 1995b). Ao enfatizar valores como a eficiência, a eficácia, o

controlo da qualidade, reconvertendo assim a lógica do sistema, agora reconceptualizado em

termos gestionários e técnicos e não em termos políticos (Lima, 2000: 64), o "novo modelo de

gestão" veio conferir sentido ideologia e às opções de gestão que neste liceu já se vinham

consolidando há mais de uma década, apesar de ele não integrar as escolas sujeitas à

experimentação daquele modelo.

2.4. O Período Pós-Reformista: o rejuvenescimento da estrutura

A última metade da década de noventa, enquadrada politicamente por um Governo de

maioria socialista, marcou um novo período na educação e no domínio das organizações

escolares, ao romper com a lógica reformista do período anterior e, consequentemente, ao

desencadear um novo processo legislativo parcialmente apoiado num estudo elaborado por

João Barroso e publicado em 1997 em forma de relatório, com o título Autonomia e Gestão

das Escolas. O estudo solicitado a este investigador e docente da Universidade de Lisboa, de

acordo com o Despacho nº130/ME/96, deveria centrar-se na elaboração de um programa de

reforço gradual da autonomia das escolas, a partir do qual o Governo procederia à sua

regulamentação legal. No curto espaço de tempo de dois anos (1996-1998), procedeu-se ao

desenvolvimento e conclusão do estudo, à sua respectiva publicação, ao debate público, à

elaboração de propostas por parte do Governo, à emissão de pareceres, culminando este

processo em Maio de 1998, com a publicação do Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio,

intitulado "Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da

Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, bem como dos seus respectivos

agrupamentos".

Enquanto a nível nacional se procedia à preparação de novas orientações políticas de

reforço da autonomia das escolas, no contexto da escola em estudo verificou-se uma transição

do poder de direcção e gestão para uma equipa totalmente renovada, cujo núcleo central

(Presidente, Vice-Presidente e uma Vogal) irá permanecer no poder durante pelo menos uma

década, se tomarmos como referência limite o actual mandato ainda não cessado.

Permanecendo na direcção da escola desde 1994 até à actualidade, a nova equipa constitutiva
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da agora designada liderança escolar II, democraticamente eleito através de lista proponente,

obedece ao já aludido retrato robot típico desta escola, denotando-se, contudo, e pela primeira

vez, a afirmação de um grupo de professores pertencentes ao mesmo grupo disciplinar

(História - 10ºA/23), que aparece representado em maioria relativa em quase todos os

mandatos (cf. quadro V.16).

Uma análise aos quatro anos de vigência dos dois mandatos do Conselho Directivo

(1994-1998) que precederam a implementação do "modelo de autonomia", permitiu apreender

a presença de rupturas significativas no modo de gestão e administração da escola. Coincidindo

este primeiro ciclo governativo com a aposentação de muitos professores e funcionários

antigos (auxiliares e administrativos), a escola parece apresentar condições propícias a uma

certa regeneração política e cultural, impulsionada por líderes muito jovens na escola (o

Presidente , o Vice-Presidente e o Secretário são recém-chegados), presumivelmente detentores

de outras experiências de gestão noutras escolas.

Confrontado com graves disfuncionamentos ao nível dos serviços administrativos,

provocados pela aposentação de vários funcionários experientes, os primeiros meses de gestão

da escola constituiram para Conselho Directivo eleito uma prova de fogo à capacidade de

resolução eficaz de problemas. Tal desafio, entre outros, numa conjuntura em que a escola e a

secção estavam no limite da sobrelotação, permitiu apreender um dos traços mais marcantes

do estilo gestionário desta equipa: a agilidade legal na resolução dos problemas e o estilo de

confrontação directo e audaz com os serviços desconcentrados do Ministério da Educação,

bem expressos na decisão aprovada por unanimidade — após esgotados todos os mecanismos

legais — de "suspender a abertura das aulas até que os serviços administrativos possam

assegurar o apoio ao funcionamento dos mesmos"84.

                                    
84 Desta deliberação, foi dado conhecimento ao Centro de Área Educativa, à Câmara Municipal da Póvoa de

Varzim, à Associação de Pais e Encarregados de Educação da escola e à Direcção Regional da Educação
do Norte. Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Directivo, Acta nº 267, de 15 de Setembro de
1995.
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Quadro V.16
Caracterização dos elencos directivos da ESEQ durante o período Pós-Reformista

15º ELENCO DIRECTIVO
1 de Julho de 1994 - 1 de Julho de 1996

CARGO SEXO IDADE E.CIVIL RESID. HABILIT. GRUPO CATEGORIA T. SERV. ANT.

Presidente Masc. 32 Cas. V. Conde Geografia 11ºA (25) QND 10 1
Vice-Pres. Fem. 31 Cas. P. Varzim HCS (Ens.) 10ºA (23) QND 6 2
Secretário Masc. 38 Cas. P. Varzim História 10ºA (23) QND 15 1

Vogal* Fem. 37 Cas. P. Varzim Geografia 11ºA (25) QND 16 7
Vogal Masc. 46 Solt. P. Varzim Filosofia 10ºB (24) QND 22 9

Rep. Aux. Masc. 53 Cas. P. Varzim 4ªclasse Enc. Aux. 25 25
6 de Junho de 1995: tomada de posse de novo elemento do CD

Vogal Fem. 43 Cas. P. Varzim História 10ºA (23) QND 15 2
Del. Sec. Fem. 26 Cas. Esposende PF (Ens) 8ºB (21) Profiss. 4 2

1 Representante dos Alunos

16º ELENCO DIRECTIVO
1 de Julho de 1996 - 31 de Julho de 1998

Presidente Masc. 34 Cas. V. Conde Geografia 11ºA (25) QND 12 3
Vice-Pres. Fem. 33 Cas. P. Varzim HCS (Ens.) 10ºA (23) QND 8 4
Secretário Masc. 40 Cas. P. Varzim História 10ºA (23) QND 17 3

Vogal Masc. 48 Solt. P. Varzim Filosofia 10ºB (24) QND 24 11
Vogal Fem. 27 Cas. Esposende PF (Ens) 8ºB (21) QND 5 3

De. Sec. Fem. 36 Cas. P. Varzim História 10ºA (23) -- -- 1
Rep. Aux. Masc. 48 Cas. P. Varzim 4ªclasse Cont. 1ªCl. 23 25

3 Representantes dos Alunos

17º ELENCO DIRECTIVO - "Comissão Executiva Instaladora"
31 de Julho de 1998 - 30 de Julho de 1999

Presidente Masc. 36 Cas. V. Conde Geografia 11ºA (25) QND 14 5
Vice-Pres. Fem. 35 Cas. P. Varzim HCS (Ens.) 10ºA (23) QND 10 6
Secretário Masc. 42 Cas. P. Varzim História 10ºA (23) QND 19 5
Assessor Fem. 29 Cas. Esposende PF (Ens) 8ºB (21) QND 7 5
Assessor Masc. 43 Cas. P. Varzim História 10ªA (23) QND 18 3
Rep. Aux. Masc. 50 Cas. P. Varzim 4ªclasse Cont. 1ªCl. 25 27

18º ELENCO DIRECTIVO - "Conselho Executivo"
30 de Julho de 1999 - 30 de Julho de 2001

Presidente Masc. 37 Cas. V. Conde Geografia 11ºA (25) QND 15 6
Vice-Pres. Fem. 36 Cas. P. Varzim HCS (Ens.) 10ºA (23) QND 11 7
Vice-Pres. Fem. 30 Cas. Esposende PF (Ens) 8ºB (21) QND 8 6

19º ELENCO DIRECTIVO - "Conselho Executivo"
2001 - 2003

Presidente Masc. 39 Cas. V. Conde Geografia 11ºA(25) QND 17 8
Vice-Pres. Fem. 38 Cas. P. Varzim HCS (Ens.) 10ºA (23) QND 13 9
Vice-Pres. Fem. 32 Cas. Esposende PF (Ens) 8ºB (21) QND 10 8

Fonte: Livros de Actas do Conselho Directivo (1994/1999); Fichas Biográficas dos professores e pessoal não docente da ESEQ. Legenda:
* - membro substituído no cargo por novo vogal empossado.

A adopção por parte da equipa directiva de uma postura de cooperação

simultaneamente expectante e reservada em relação aos serviços educativos regionais e locais,

imprimiu um novo estilo de gestão nesta escola, alicerçado em novos valores, princípios e

concepções de escola e profissão docente. Partilhando de uma visão política de escola menos
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subserviente face às directrizes centrais e regionais e mais questionadora e crítica do sentido

subjacente a algumas medidas normativas, a liderança escolar II introduz uma lógica de gestão

e de acção individual e colectiva menos prisioneira dos circuitos legais, não obstante a

importância conferida ao seu valor enquanto princípio legitimador da instituição escolar.

O desenvolvimento de uma relação mais tensa entre a escola e a administração central e

regional, parece ter desencadeado um efeito similar ao nível das próprias dinâmicas de

interacção na escola. Isto é, a alteração da relação de forças entre a escola e as esferas políticas,

não só rompeu com uma das especificidades culturais desta escola, longamente reiterada por

determinadas práticas, hábitos e costumes institucionalizados, como correlativamente terá

fomentado uma tensão igualmente conflituosa entre alguns professores e o Conselho

Directivo. É notório, sobretudo para um investigador externo, o clima de estranheza e de

alguma insegurança manifestado por alguns actores da escola, aquando de algumas decisões

tomadas pelo Conselho Directivo — a não aprovação do regulamento de utilização das

instalações de Física e Química e de Educação Física (embora aprovados em Conselho

Pedagógico), sobretudo no respeitante a algumas alíneas que regulamentavam práticas tidas

como inquestionáveis85; o rigor na avaliação dos Relatórios Críticos de Desempenho dos

professores, suspendendo alguns por falta de comprovativos legais; a decisão de atribuir aos

professores com redução da componente lectiva a responsabilidade de acompanhar os alunos

na nova Sala de Estudos recentemente criada —, representaram apenas alguns exemplos de

micro-políticas divergentes de certas regularidades culturalmente instituídas.

De realçar que uma das rupturas mais significativas ao nível do clima da escola, apenas

visível através de uma observação não participante, se deveu a uma nova concepção das

funções do gabinete do Conselho Directivo, a partir de agora de acesso restrito, passando de

recinto aberto à convivialidade de alguns professores a gabinete de porta fechada,

                                    
85 A não aprovação dos referido regulamentos por parte do Conselho Directivo deveu-se a razões

relacionadas tanto com a legalidade dos mesmos, como com a sua incompatibilidade legal com outros
regulamentos da escola. Por exemplo, a proposta de prolongamento da utilização dos laboratórios de
Física e Química para além dos tempos lectivos definidos por lei (colidindo com os intervalos), não
mereceu concordância por parte deste órgão, pelo facto de colocar em causa o normal funcionamento
lectivo, o que contrariava o Regulamento Interno da Escola. Das razões que levaram à não aprovação dos
dois regulamentos foi dado conhecimento à Direcção Regional de Educação do Norte. Cf. Livro de Actas
das Reuniões do Conselho Directivo, Acta nº268, 2 de Outubro de 1995.
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processando-se agora as entradas de acordo com o formalismo protocolar de um órgão de

direcção.

O culto pelo legalismo típico do período anterior deixa de ser considerado um valor

central e final da instituição escolar para se transformar num valor de natureza instrumental,

apenas útil e operacional quando ao serviço da eficácia e da eficiência da escola. Estabelece-se

uma relação de poder menos assimétrica e determinista entre as orientações para a acção e as

práticas escolares, agora subordinada aos princípios da eficácia, eficiência, responsabilidade,

isenção e tolerância, valores recorrentemente defendidos e registados em acta pela equipa do

directivo. À luz deste novo paradigma de gestão da escola, criticaram-se as rotinas

burocráticas instaladas, sobretudo aquelas que inverteram a lógica do sistema escolar ao

tornarem o princípio pedagógico num mero refém dos modos de organização burocrático-

racional.

Doravante, parece assistir-se a um investimento no domínio pedagógico, impulsionado

pela criação de uma sala de estudos para os alunos, passando estes a usufruir neste espaço de

acompanhamento pedagógico garantido por docentes da escola e, numa segunda fase, de

computadores ligados à internet; pelo aumento e diversificação disciplinar da componente

lectiva acrescida; pela realização de estatísticas das taxas de reprovação e incitamento à

reflexão pedagógica; pela informatização de algumas funções do Conselho de Turma e da

Direcção de Turma e consequente efeito ao nível dos ganhos pedagógicos; pela criação de

orientações escritas e formalizadas para a avaliação dos alunos do ensino secundário; pela

dinamização da secção de formação; entre outros aspectos.

A informatização crescente dos serviços administrativos, do Conselho e Direcção de

Turma, do Gabinete do Conselho Directivo, da sala de estudo, a posterior ligação à internet e à

TV Cabo, a instalação de rádio com cobertura em toda a escola, contribuiu para a

concretização de um gradual processo de modernização tecnológica da escola, cujos efeitos

mais significativos se fizeram, provavelmente, sentir nos domínios pedagógico, de relação com

a comunidade, de gestão e coordenação e, mesmo, ao nível do clima de escola. Por exemplo,

nas reuniões do Conselho de Turma passou-se a usufruir de mais tempo para as discussões

pedagógicas. Ao nível da formação, dinamizaram-se algumas acções ligadas ao meios de

comunicação social, envolvendo alunos e professores; a criação de uma página da escola na

internet permitiu a projecção da escola na comunidade global. A informatização da escola em
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geral parece ter suscitado um outro envolvimento dos actores, tendo inclusive motivado uma

maior presença dos alunos na escola.

Auxiliar imprescindível de uma gestão eficaz da escola, a modernização da rede

informática veio imprimir uma nova lógica de funcionamento a esta instituição, facilitando

muitas tarefas de natureza mais burocrática, como por exemplo, a feitura dos horários, a

constituição de turmas86, os planos de actividade, os calendários e os mapas de gestão

corrente, as estatísticas, os contactos com outras instituições, etc. Longe de implicar apenas a

equipa de direcção, a modernização tecnológica da escola condicionou, a partir de então, a

organização e as condições do trabalho docente, com importantes implicações ao nível das

suas acções individuais e colectivas87. Se por um lado, permitiu a desburocratização de alguns

processos e rotinas de trabalho, por outro lado, veio regulamentar outras áreas consideradas

estratégicas do ponto de vista da eficácia e da imagem da escola no exterior: a publicitação do

Plano de Actividades da Escola, afixado no átrio, a clarificação das normas de orientação às

visitas de estudo, realização de um inventário geral da escola, publicitação das propostas

curriculares desta escola e convite a todos os alunos do 9º ano de escolaridade para uma visita

guiada à escola.

O sentimento de "orgulho de escola" estrategicamente realimentado pelo presidente nas

manifestações simbólicas de homenagem aos professores aposentados, saiu ainda mais

reforçado aquando do encerramento da Secção, cujas condições contrastavam cada vez mais

com as da Sede. Cooperando com a Câmara Municipal, cujo Veredor da Educação e da Cultura

era um conhecido professor da escola requisitado (e ex-Vice-Presidente do Conselho

Directivo), no sentido de pressionar para a resolução do caso, conseguiu-se uma solução em

1997, que passou justamente pelo encerramento da Secção e pela respectiva distribuição dos

alunos pelas escolas da zona pedagógica88. Aquele evento terá constribuído, nos anos

                                    
86 Registe-se que foram adquiridos dois programas informáticos: um para facilitar a elaboração dos horários

e outro para a gestão dos alunos. Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Directivo, Acta nº 264,
de 6 de Junho de 1995.

87 Por exemplo, o processo de informatização dos Conselhos de Turma e da Direcção de Turma implicou
novas lógicas e novos ritmos de acção aos professores, desde logo, pela exigência de introdução das
notas muito mais cedo do que a data das respectivas reuniões, assim como, pela alteração de postura nas
reuniões, que passaram a ser mais de debate pedagógico e menos de indicação burocrática de notas.

88 Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Directivo, Acta nº 286, 8 de Julho de 1997.
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seguintes, para a solidificação de um sentido comunitário e de pertença por parte dos actores,

agora concentrados no mesmo edifício e usufruindo das mesmas condições de trabalho. Este

sentido de pertença associado a um estilo de gestão que recusa a sua condição periférica

normativamente imposta, terá impelido o Conselho Directivo a pôr fim a um protocolo

estabelecido entre a Câmara Municipal e a escola, quando pressentiu que aquele assentava em

cláusulas claramente desfavoráveis à escola89.

Apesar de registarmos, durante os primeiros dois mandatos desta equipa directiva, um

certo reacendimento da participação dos alunos na escola, manifestado pela participação dos

seus representantes nos Conselhos Directivo e Pedagógico e pelo ressurgimento, após vários

anos, de uma Associação de Estudantes democraticamente eleita, denotamos a persistência de

um clima pouco participativo por parte dos professores na comunidade escolar, sobretudo no

que respeita ao envolvimento voluntário em actividades extra-curriculares e na co-construção

das micro-políticas escolares.

Neste quadro de fundo marcado tanto por invariantes institucionais como por

especificidades culturais, é possível compreender a forma como esta escola reagiu aos

primeiros sinais pós-reformistas, desde o posicionamento adoptado por altura dos Encontros

do Secundário até à forma de recepção do Regimento Disciplinar e dos Documentos de

Autonomia. Em primeiro lugar, a forma como a escola se organizou para reflectir sobre os

"documentos de apoio ao debate" Encontros do Secundário, foi condicionada pela sua chegada

tardia, como aliás parece ser uma prática frequentemente criticada pelos órgãos de gestão desta

escola. Em segundo lugar, e como consequência do anteriormente exposto, enveredou-se por

uma metodologia de trabalho expedicta face aos constrangimentos organizacionais: a partir de

uma proposta de reflexão realizada por uma equipa designada para o efeito, debateram-se, em

contexto do Conselho Pedagógico, alguns dos seus pontos, tendo sido aprovado um

documento escrito onde constavam os principais posicionamentos. Pela análise desse

documento, é possível identificar com clareza a matriz de valores em que assenta a ideologia

educativa partilhada pelos protagonistas desta escola. Assume-se a defesa de programas

                                    
89 O pedido de revisão do protocolo, não aceite pela Câmara Municipal, terá sido fomentado pela solicitação

desta para se baixarem os preços de aluguer dos espaços cedidos pela escola, para preços simbólicos, ao
que terá reagido o Presidente do Conselho Directivo: "[...] parece estar a Câmara a querer fazer política à
custa da escola cedendo espaços desportivos à comunidade poveira". Cf. Livro de Actas das Reuniões do
Conselho Directivo, Acta nº 291, 27 de Fevereiro de 1998.
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"exequíveis, nacionalmente uniformes que espelhem os objectivos essenciais e que contenham

obrigatoriamente orientações de gestão do programa"90, a eliminação das Provas Globais nas

disciplinas sujeitas a exame nacional, a atribuição de funções de gestão e coordenação aos

delegados de grupo e, do ponto de vista da autonomia,

"[...] deve haver um acréscimo da autonomia da escola, nas dimensões pedagógica,

administrativa e financeira, assente num projecto educativo coerente e participado,

que além de acometer várias competências à escola seja o referencial de avaliação da

consecução dos objectivos nele traçados e do exercício dessa autonomia. O Projecto

Educativo permitiria à escola contratualizar com a Administração e com a

Comunidade, os princípios de autonomia previstos no Decreto-Lei nº43/89 de 3 de

Fevereiro, ou parte deles, e responsabilizar-se pelo exercício dessa autonomia"91.

Denunciador das orientações políticas e representacionais partilhadas pelo grupo de

professores que lideram a gestão da escola, o excerto acima transcrito antecipou algumas

estratégias futuramente desenvolvidas nesta escola aquando da implementação do modelo de

autonomia. Entretanto, a poucos meses da publicação do novo modelo de autonomia, a escola

viu-se desafiada a manifestar a sua opinião sobre o Regimento Disciplinar dos Alunos e sobre

a proposta daquele modelo, ambos os documentos chegados com atraso à escola92. Para ambos

os casos foram constituídos grupos de trabalho responsáveis pelo estudo, reflexão, e

elaboração de propostas para serem debatidas e aprovadas em Conselho Pedagógico. O

primeiro documento suscitou o envio, ao Ministério da Educação, de um parecer discordando

com o seu teor global, onde se alegavam dificuldades de aplicação prática. O segundo

documento, para além de ter sido analisado por uma comissão de trabalho, mereceu igualmente

a distribuição de exemplares pelos corpos da comunidade e a organização de "[...] um jornal de

                                    
90 Cf. documento "Reflexão do Conselho Pedagógico", p. 2.

91 Cf. Id. Ibid.:3.

92 Por exemplo, a proposta do novo modelo de autonomia e gestão da escola, "[...] chegou à escola no dia
20 de Janeiro, sem qualquer ofício a acompanhá-lo, e só após contacto telefónico com o Gabinete da
Secretaria de Estado ficou a saber-se que a discussão seria até ao dia 6 de Fevereiro". Cf. Livro de Actas
das Reuniões do Conselho Directivo, Acta nº 290 de 29 de Janeiro de 1998.
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parede sobre o assunto permitindo contributos globais e individuais para elaboração de

documento síntese pelo Pedagógico"93.

Aprovada por largo consenso, a proposta elaborada pela comissão de trabalho, foi

amplamente debatida, sobretudo os pontos considerados mais polémicos — percentagem de

participação de professores na Assembleia, requisitos necessários aos candidatos e Presidente

do Conselho Executivo ou Director e composição do Conselho Pedagógico. Contudo, o

recurso à votação veio ditar como resultado final a aprovação do documento, sendo de destacar

como único ponto divergente do documento original, a defesa de uma percentagem de

professores na Assembleia superior a 50%94.

Desta primeira reacção à política pós-reformista, depreende-se a defesa de uma

autonomia mais instrumental do que política, assente em valores como a eficácia, a qualidade e

a competência. Não se questionando a natureza centralista da administração do sistema de

ensino, nem tão pouco reivindicando maiores poderes de participação democrática nas

decisões, os actores intervenientes neste processo preliminar de aferição dos valores

democráticos na escola concentraram-se, antes, na análise dos processos de execução das

políticas centrais, medindo e avaliando até à exaustão os seus previsíveis efeitos. Nesta

sequência, espera-se como reacção previsível por parte desta equipa directiva, uma relativa

actuação convergente com os principais parâmetros contemplados no Decreto-Lei nº 115-

A/98, de 4 de Maio. Com efeito, o processo de transição formal do regime de gestão

democrática, que vigorou mais de duas décadas, para o novo regime de autonomia, com a

constituição da Comissão Executiva Instaladora (17º elenco directivo, conforme quadro V.16),

decorreu de forma surpreendentemente rápida e eficaz, do ponto de vista dos resultados finais.

Adoptando como estratégia privilegiada de gestão, a constituição de comissões

especializadas para a elaboração dos principais instrumentos políticos (Regulamento Interno,

Plano de Actividades, Projecto Educativo) e para a elaboração de outros regulamentos

considerados importantes (regulamento de gestão dos apoios pedagógicos), os líderes da escola

pautaram a sua actuação, nesta fase de transição, por estratégias de trabalho de tipo

desconcentrado, acabando por reproduzir e importar para o interior da escola as mesmas

                                    
93 Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Directivo, Acta nº 290, de 29 de Janeiro de 1998.

94 Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Pedagógico, Acta nº 248, de 3 de Fevereiro de 1998.
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lógicas políticas que regulam o funcionamento dos organismos centrais e regionais de educação,

exteriores à escola.

Tal estratégia expedita de gestão parece ter contribuído para acelerar os processos de

execução das decisões, sem perder o controlo da sua coordenação e vigilância. Em menos de

um ano, a escola viu homologado o seu Regulamento Interno pela Direcção Regional de

Educação do Norte95, assim como estava concluído o processo de transição governativa, com

os novos órgãos democraticamente eleitos em pleno funcionamento. Entretanto, enquanto ao

nível interno da gestão da escola, se assegurava o cumprimento formal das regras democráticas

de funcionamento dos órgãos, ao nível externo o desrespeito por aqueles princípios

democráticos, terá levado o Presidente da Comissão Executiva Instaladora, "[...] a abandonar a

reunião do Conselho Consultivo de Educação, tendo declarado perante o Conselho que

suspendia a representação da escola em virtude de este ter decidido que a eleição do

Secretariado desse Conselho se faria por braço no ar"96.

3. A escola e os actores num momento de transição

3.1. Um olhar sociográfico sobre o ano lectivo de 1999/2000

Chegados ao final do limite temporal estipulado para esta investigação empírica (ano

lectivo 1999/2000), correspondente ao 18º elenco directivo (cf. quadro V.16), culminaremos

este capítulo com uma caracterização geral da escola num momento de transição político-

organizativa.

Partindo de um enfoque retrospectivo, podemos constatar pela análise da figura V.7,

uma evolução gradual da população docente desde 1974, apenas evidenciando-se um pico

                                    
95 No entanto, este processo de aprovação do Regulamento não foi pacífico, revelando algumas tensões entre

a escola e a Direcção Regional de Educação do Norte (DREN). Estando inscrita na proposta de
Regulamento Interno a possibilidade dos professores da escola apresentarem um nome para nomeação de
um presidente do Conselho Executivo na ausência de listas concorrentes, após a realização de uma
reunião geral de professores, esta proposta foi recusada pela DREN, em virtude de ter que ser esta
instância legalmente a fazê-lo. Bastou tão somente inscrever na proposta de Regulamento Interno que este
processo seria feito com a devida autorização da DREN, para ter sido imediatamente aprovado.

96 Cf. Livro de Actas das Reuniões da Comissão Executiva Instaladora, Acta nº 311, de 15 de Abril de
1999.
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entre os anos lectivos de 1993/1994 e 1996/1997 — correspondente a um aumento decorrente

do funcionamento da Secção durante este período —, para logo de seguida se registar uma

diminuição gradual do contingente de professores, tendo a escola terminado o século XX com

um total de 124 professores (ano lectivo 1999/2000).

Fonte: Dados trabalhados a partir das Folhas de Vencimento dos professores do mês de Agosto (1974-1994); listagens oficiais dos
professores cedidas pelo Conselho Directivo/Executivo (1994-2000).

Igualmente significativa, a taxa de feminização nesta escola tem aumentado

gradualmente, oscilando em redor de um valor médio de 55% até à década de noventa,

registando-se nos últimos dez anos uma ligeira subida, estabilizando num valor médio de 65%

de professoras. Apesar de no último ano lectivo considerado nesta investigação (1999/2000)

se registar um aumento positivo de 4% da percentagem das mulheres professoras (69% - cf.

figura V.8), estes valores não deixam de continuar bastante longe das médias nacionais97. Aliás,

esta evolução vêm comprovar estatisticamente alguns dos diagnósticos avançados na nossa

dissertação de mestrado (Torres, 1997: 112), a propósito da constação (na mesma escola) de

                                    
97 Quando cruzamos as variáveis sexo e idade, na tentativa de comprovar uma eventual subida da taxa de

feminização entre os professores mais novos, os resultados confirmam tal pressuposição, apresentando
valores bastante superiores nas primeiras categorias etárias: até 35 anos (84,7% de mulheres); 36-45 anos
(70,8%). Porém, a diminuição da taxa de feminização verificada nos grupos etários mais velhos (57,9% -
mais de 55 anos de idade) contribuiu para baixar os seus valores médios globais.

Figura V.7
Evolução do número de professores na ESEQ, por sexo 

(1974-200)
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uma taxa de feminização ligeiramente abaixo dos valores nacionais apresentados em 1988 por

M. Braga da Cruz e outros98.

Fonte: Processos Individuais dos Professores ao serviço na escola durante o ano lectivo de 1999/2000; Fichas de
Recenseamento da Administração Pública, 1999/2000.

Quanto à evolução da taxa de efectivação docente, os dados apresentados na figura V.9,

evidenciam-nos um cenário marcado por um progressivo aumento de professores efectivos na

escola, sobretudo a partir da década de oitenta: de um valor médio de 40% de efectivos durante

a década de setenta, a escola atinge 65% na década seguinte e 70% na última década. Os

professores não efectivos apenas registam uma subida acentuada aquando da já aludida

conjuntura que levou ao funcionamento provisório da Secção. Porém, o último ano da década

de noventa (1999/2000) representou um ano atípico em relação à tendência traçada, pois

denotou-se que 98,4% dos professores pertenciam já ao quadro de nomeação definitiva.

                                    
98 Cruz e outros (1988: 1197-8) explicitam que "[...] Em termos globais, a percentagem de mulheres tem

vindo, com efeito, a subir: de 72,4% em 1964/65, passou para 73,5%, em 1974/75, e atingiu já os
76,85%, em 1985/86. Portugal tornou-se mesmo, com estas percentagens, num dos países da OCDE
com mais alta taxa de feminização docente". Sobre a problemática da feminização do ensino em Portugal,
sugerimos a leitura de Araújo (1990, 1995 e 1996) e Benavente (1990) Cavaco (1990).

Figura V.8
Percentagem de professores por sexo

(1999/2000)
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Fonte: Dados trabalhados a partir das Folhas de Vencimento dos professores do mês de Agosto (1974-1994); listagens oficiais
dos professores cedidas pelo Conselho Directivo/Executivo (1994-2000).

A partir da leitura da figura V.10 podemos aceder à evolução por género dos

professores efectivos e não efectivos desta escola: enquanto na década de setenta, o grupo de

professores efectivos encontrava-se mais ou menos equilibrado do ponto de vista da sua

composição sexual — o que não se verificava no grupo dos não efectivos, liderados pelas

mulheres —, a partir da década de oitenta, as professoras passam a liderar tanto o grupo de

efectivos como dos não efectivos, invertendo assim o cenário anterior. A década de noventa

culmina com a presença de um grupo de professores efectivos maioritariamente feminino.

Fonte: Dados trabalhados a partir das Folhas de Vencimento dos professores do mês de Agosto (1974-1994); listagens oficiais dos
professores cedidas pelo Conselho Directivo/Executivo (1994-2000).

Figura V.9
Evolução dos professores da ESEQ, por efectivação

(1974-2000)
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Figura V.10
Evolução dos professores da ESEQ, por sexo e por efectivação

 (1974-2000)
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O sentido evolutivo da população não docente parece ter reflectido as tendências de

crescimento verificadas aos níveis docente e discente, destacando-se um aumento e

consequente estabilização, a partir da década de oitenta, dos funcionários administrativos e

uma acentuada subida do número de auxiliares, a partir da década de noventa (cf. figura V.11),

requisitados sobretudo durante o período de funcionamento da Secção. A existência, a partir

da década de oitenta, de um contingente total de pessoal não docente acima da meia centena

terá sido uma das razões apontadas pelas dificuldades sentidas na sua gestão, frequentemente

aludidas ao longo deste capítulo99. O ano lectivo de 1999/2000 não representou, ao nível do

contingente, um ano de excepção. Contudo, foi visível um clima de estabilização profissional

do pessoal não docente, assim como, um aumento da eficácia do desempenho profissional dos

funcionários administrativos, porventura relacionado com os efeitos positivos do processo de

informatização dos seus serviços.

Fonte: Dados trabalhados a partir das Folhas de Vencimento do pessoal não docente do mês de Agosto (1974-1994); listagens
oficiais do pessoal não docente cedidas pelo Conselho Directivo/Executivo (1994-2000).

                                    
99 Recorde-se que a gestão do pessoal não docente contituiu um dos domínios gestionários mais

problemáticos dos vários elencos directivos, exigindo já em finais da década de oitenta, um planeamento
rigoroso das suas funções e competências, de forma a bloquear alguns conflitos latentes que obstavam à
realização de um trabalho eficaz.

Figura V.11
Evolução do pessoal não docente na ESEQ (1974-2000)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

Administr. Outras funções Total



Caracterização de um liceu centenário: os actores, a estrutura e a instituição 395

3.2. O perfil organizacional dos professores

Face ao panorama dos últimos vinte e seis anos, o ano lectivo de 1999/2000

representou para a escola o anunciar de um novo ciclo, tanto do ponto de vista político-

organizacional, com o pleno funcionamento do novo modelo de autonomia, como do ponto de

vista da taxa de efectivação do seu corpo docente, que atingiu os 98,4%. A efectivação da

quase totalidade dos docentes, associada ao número elevado de anos de permanência nesta

escola, revela-nos um cenário propício à manutenção das regularidades culturais, ao nível das

práticas, dos rituais, dos hábitos e dos costumes sedimentados ao longo dos anos pelos

professores mais antigos, mas igualmente, pode ser indiciador de um grande envolvimento e

empenhamento destes actores nas actividades escolares, face ao sentido de pertença e de

identidade construído ao longo da sua carreira profissional.

Fonte: Processos Individuais dos Professores ao serviço na escola durante o ano lectivo de 1999/2000; Fichas de Recenseamento da
Administração Pública, 1999/2000.

Pela observação da figura V.12 podemos constatar que aproximadamente metade dos

professores leccionam nesta escola há mais de onze anos consecutivos100 e que cerca de 12%

ultrapassam mesmo os vinte anos de antiguidade. Se considerarmos o tempo total de

permanência dos professores nesta escola (cf. figura V.13), os dados são ainda mais

                                    
100 Note-se que, para a aferição da antiguidade dos professores nesta escola apenas contemplamos como

critério os anos de docência consecutivos nesta instituição, deixando de fora todas as outras passagens
não consecutivas. Aliás, o mesmo critério foi utilizado pelo Conselho Executivo como mecanismo de
gestão de alguns processos mais polémicos, como foi o caso da distribuição do número de horas de
redução lectiva semanal destinada às actividades de coordenação pedagógica e de apoio educativo. A
figura V.13, por sua vez, procura visibilizar o total de anos efectivamente leccionados na ESEQ,
complementando assim os dados mais restritos da antiguidade.

Figura V.12
Antiguidade dos professores na escola
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Figura V.13
Total de anos de serviço docente na escola
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elucidativos, pois dão-nos conta de uma amplitude temporal mais alargada — condição

importante à concretização de uma determinada estabilidade sócio-profissional —, expressa

pela subida da percentagem dos professores com mais de vinte anos de casa.

De registar ainda, que entre os professores mais antigos na escola 18 (15%) entraram

nesta organização antes do 25 de Abril (entre o início da década de sessenta e 1974), tendo

sido, portanto, co-construtores no tempo de algumas das especificidades culturais desta

instituição. A figura V.14 revela-nos, também, que aproximadamente 50% do contingente total

de professores experienciaram a sua primeira entrada na escola até meados da década de

oitenta, o que muito provavelmente terá contribuído para enriquecer o seu currículo

profissional, sobretudo ao nível do desempenho dos vários cargos de gestão escolar, com

especial ênfase para os de gestão intermédia: direcção de turma (48%)101 e delegados de grupo

(28%) (cf. figura V.15). Podemos ainda constatar a ampla experiência, ainda que restrita a

grupos menos extensos de professores, do desempenho de todos os cargos previstos na

estrutura organizativa da escola102.

Fonte: Processos Individuais dos Professores ao serviço na escola durante o ano lectivo de 1999/2000; Fichas de Recenseamento da
Administração Pública, 1999/2000.
Legenda: PCD/CE - Vice-Presidente do Conselho Directivo/Conselho Executivo; PCD - Presidente do Conselho Directivo; OTMCD -
Outros membros do Conselho Directivo; OEP - Orientador de Estágio Pedagógico; MA - Membro da Assembleia; DT - Director de
Turma; DG - Delegado de Grupo; CDT - Coordenador dos Directores de Turma.

                                    
101 Nesta escola o cargo de direcção de turma foi considerado, desde cedo, um dos cargos de maior

importância e responsabilidade, pelo que se defendeu em várias reuniões do Conselho Pedagógico, que a
seu desempenho — ao contrário do que era prática corrente noutras instituições escolares, que utilizavam
este tempo como complemento lectivo — deveria ser atribuído aos professores que detinham uma maior
experiência profissional na escola.

102 Os resultados do cruzamento entre as variáveis idade e cargos ocupados confirmam a tendência para a
hegemonia do princípio gerontocrático no desempenho dos cargos, apenas ocupados pelos professores
mais velhos e mais experientes profissionalmente.

Figura V.14
Primeiro ano de entrada dos professores na ESEQ 
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Figura V.15
Desempenho de cargos pelos professores 
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A partir de alguns cruzamentos entre a variável antiguidade e outras variáveis

pertinentes, construímos o perfil tipo dominante do grupo de professores mais antigos na

ESEQ (cf. quadro V.17). Maioritariamente constituído por professoras casadas e residentes no

Concelho da Póvoa de Varzim, este grupo de referência concentra as suas habilitações literárias

em torno das três áreas científicas mais representativas na escola: línguas e literaturas, ciências

sociais e humanas e ciências exactas e naturais. Como consequência, estes professores, com

idades superiores aos 45 anos, estão integrados maioritariamente nos grupos disciplinares de

Matemática, Francês-Português, Inglês-Alemão e Geografia.

Quadro V.17
Perfil do grupo de professores mais antigos na ESEQ

(1999/2000)

Perfil Social e Organizacional

Sexo E. Civil Idade Residência Cargos Ocupados Grupo Disciplinar

42 Fem.
19 Masc.

47 Cas.
14 solt.

Mais 46 anos Póvoa de Varzim Coord. da Dir. Turma
Delegado de grupo
Direcção de Turma

Orient. Estág. Pedag.
Membro Cons. Direct.
Pres. Cons. Directivo
Vice-Pres. Cons. Dir.

Matemática
Inglês-Alemão

Francês-Português
Educação-Física

Perfil profissional

Tempo de Serviço Nº escolas Lec. Habilitações Liter. Sindicalização Escalão
Mais de 21 anos [4 - 6 escolas] Línguas e Literaturas

C. Sociais e Humanas
C. Exactas e Naturais

Tendencialmente não 9 e 10

Fonte: Processos Individuais dos Professores ao serviço na escola durante o ano lectivo de 1999/2000; Fichas de Recenseamento da
Administração Pública, 1999/2000.

Com um currículo profissional enriquecido, quer pelo longo tempo de serviço prestado

(mais de 21 anos), quer pela ocupação dos mais variados cargos de gestão e, correlativamente,

pelo alcance dos últimos graus do escalão profissional (9º e 10º), este grupo de professores

reúne todas as condições para auferir na instituição de um elevado estatuto sócio-profissional.

De registar igualmente, na sua longa experiência profissional, a passagem por algumas escolas

(entre 4 e 6 escolas) — rotatividade relativamente baixa em relação à média verificada para

grupos de professores mais jovens — e a tendência generalizada para a não filiação sindical,

porventura considerado desnecessário face à situação de grande estabilidade sócio-profissional

que detêm, sendo o contrário verificado entre os professores mais novos.
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Quando confrontamos os grupos disciplinares que integram os professores mais

antigos com a sua representatividade na estrutura curricular da escola, verificamos a presença

de um relativo isomorfismo, sobretudo no que respeita à centralidade assumida pelos

primeiros três grupos disciplinares nucleares, bem expressa no figura V.16: Francês-Português

(8ºB), Inglês-Alemão (9º), Matemática (1º), Biologia-Geologia (11ºB) e Física-Química

(4ºA/B), respectivamente. Refira-se que as áreas de línguas e literaturas e de ciências exactas e

naturais, desde cedo constituiram os núcleos disciplinares identitários desta escola, sendo

publicamente reconhecidos o seu prestígio, quer ao nível da competência profissional e

exigência pedagógica dos respectivos professores, quer ao nível do desempenho escolar dos

alunos, frequentemente alvo de prémios escolares.

Fonte: Processos Individuais dos Professores ao serviço na escola durante o ano lectivo de 1999/2000; Fichas de
Recenseamento da Administração Pública, 1999/2000.

3.3. O perfil profissional dos professores

A aparente homogeneidade profissional do colectivo de professores desta escola

(professores do quadro de nomeação definitiva), esconde não só as diferenciações ao nível da

antiguidade dos professores, como outras, decorrentes de distintas situações na carreira

profissional. A figura V.17 visualiza a heterogeneidade de situações experienciadas no interior

da carreira docente, denunciadoras de eventuais hierarquias implícitas entre os professores,

sobretudo entre aqueles que se situam nos extremos dos escalões profissionais.

A distribuição dos professores em análise, revela-nos uma mediana no 7º escalão, o que

equivale em afirmar que metade dos professores da ESEQ se situa nos três mais elevados

escalões profissionais. Mais do que um simples separador remuneratório, o encontrar-se para

além do 7º escalão pode significar um estatuto simbólico acrescido, com alguma importância

Figura V.16
Professores por grupo disciplinar
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não só genericamente nas interacções quotidianas na escola, como em particular nas relações

profissionais no seio do grupo disciplinar. Aliás, o 10º escalão constitui o valor modal, com

23% dos professores, os quais tendo já alcançado o topo da carreira, poderão hipoteticamente

prefigurar uma atitude de desinvestimento pedagógico e de alguma acomodação ao em relação

ao sistema escolar.

Fonte: Processos Individuais dos Professores ao serviço na escola durante o ano lectivo de 1999/2000; Fichas de
Recenseamento da Administração Pública, 1999/2000.

O conjunto de figuras que a seguir apresentamos (figuras V.18, V.19, V.20, V.21, V.22

e V.23) evidenciam o seguinte perfil profissional do colectivo de professores desta escola:

maioritariamente detentores de um grau de licenciatura (86%); sendo este mais frequente nas

áreas de línguas e literaturas (28%), ciências exactas e naturais (25%) e ciências sociais e

humanas (23%); com uma longa carreira  profissional (44% têm mais de 21 anos de serviço);

associada a uma passagem em média por seis escolas (46% dos professores situa-se no escalão

4-6 escolas). Correlativo com esta longa e diversificada trajectória profissional, o primeiro ano

de entrada na carreira  docente (cf. figura V.23), vem acrescentar a este cenário, a importante

experiência lectiva vivida durante o período de gestão autocrática (antes do 25 de Abril), por

parte de um número significativo de professores (33%). Note-se que cerca de 60% dos

professores entraram na carreira antes da década de oitenta, o que vem reforçar a ideia de um

colectivo de professores detentores de uma ampla, diversificada e intensa carreira profissional.

A grande maioria dos professores desta escola não eram, à data, sindicalizados (71%).

Figura V.17
Escalão profissional dos professores
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Fonte: Processos Individuais dos Professores ao serviço na escola durante o ano lectivo de 1999/2000; Fichas de Recenseamento da
Administração Pública, 1999/2000.

3.4. O perfil social dos professores

Maioritariamente casados (72%) e residentes no concelho da Póvoa de Varzim

(69%)103, os professores da escola apresentam uma média de idade situada nos 46 anos.

                                    
103 Na parte empírica da dissertação de mestrado que desenvolvemos igualmente nesta escola, no ano lectivo

de 1993/1994 (Torres, 1997: 113), verificamos iguais percentagens de professores residentes no Concelho
da Póvoa de Varzim e em Vila do Conde. Contudo, a tendência para a convergência geográfica aludida
naquele trabalho, sai agora reforçada, sobretudo pela diminuição da percentagem de professores residentes

Figura V.18
Grau académico dos professores (1999/2000)
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Figura V.19
Habilitaçãoes Literárias dos Professores (1999/2000)
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Figura V.20
Número de anos de carreira docente (escalões)

(1999/2000)
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Figura V.21
Nº de escolas leccionadas pelos professores 

(1999/2000)
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Figura V.22
Sindicalização dos professores

(1999/2000)
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Figura V.23
Primeiro ano de entrada na carreira docente 

(1999/2000)
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Considerando que 50% dos docentes têm até 45 anos de idade, julgamos estar em presença de

um grupo de profissionais não muito jovem, o que do ponto de vista do ciclo da vida

profissional poderá indiciar um estádio de maturidade e estabilidade profissional, propício à

consolidação na opinião pública de uma imagem prestigiada da escola. A maioria dos

professores casados (70%) têm entre um e dois filhos. (cf. figuras V.24 a V.27).

Face ao retrato dos professores desta escola, nomeadamente ao seu perfil

organizacional, profissional e social, é possível deduzir uma considerável estabilidade destes

actores na instituição, condição propícia à perpetuação de algumas das regularidades culturais

e simbólicas por nós desenvolvidas ao longo deste capítulo.

Fonte: Processos Individuais dos Professores ao serviço na escola durante o ano lectivo de 1999/2000; Fichas de Recenseamento da
Administração Pública, 1999/2000.

Para além da antiguidade e escalão profissional, a variável sexo representa nesta escola

um importante factor de diferenciação organizacional e cultural, visível quando confrontamos o

                                                                                                         

noutras localidades. Este cenário parece ser congruente com a elevada taxa de efectivação dos professores,
propícia à estabilização familiar e à consequente radicação geográfica.

Figura V.24
Estado civil dos professores 

(1999/2000)
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Figura V.25
Idade dos professores (escalões etários) 

(1999/2000)
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Figura V.26
Localidade de residência dos professores 

(1999/2000)
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Figura V.27
Nº de filhos dos professores

(1999/2000)
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perfil destes dois grupos. O quadro V.18 apresenta uma síntese dos principais traços que

diferenciam o grupo de professores do grupo de professoras, com destaque particular para

aquelas dimensões em que os grupos mais se opõem. Assim sendo, as professoras desta

escola, apesar de maioritariamente casadas (67%), parecem ser menos propensas à situação de

conjugalidade do que os homens (82%). A existência de um número significativo de

professoras solteiras (e sem filhos) pode ser visto como uma condição propícia a um maior

envolvimento e dedicação profissional, como aliás, parece ser o caso, pelo menos em relação a

algumas personagens emblemáticas do liceu. Ainda do ponto vista do perfil social, salientamos

igualmente diferenças etárias nos dois grupos: o aumento progressivo da taxa de feminização

docente, com repercussões ao nível da entrada na escola de um elevado contingente de

professoras contribuiu para a renovação e juvenilização deste grupo e, comparativamente,

assistiu-se ao envelhecimento do grupo de professores, com uma maior frequência na faixa

etária superior aos 55 anos.

Dos dezoito grupos disciplinares existentes na escola, alguns apresentam uma

constituição exclusivamente feminina ou masculina, o que pode, eventualmente, comportar

dinâmicas e racionalidades de funcionamento distintas. Por exemplo, três dos grupos

disciplinares mais numerosos são constituídos exclusivamente por professoras (Inglês-

Alemão, Biologia-Geologia e Física-Química), enquanto os professores apenas aparecem em

exclusividade em grupos disciplinares pouco representativos do ponto de vista do seu estatuto

e dimensão (Educação Moral e Religião Católica, Mecanotecnia, Electrotecnia), exceptuando-

se aqui o caso do grupo de Filosofia.

Quanto ao desempenho de cargos, constatamos a presença de uma lógica de atribuição

de tipo androcêntrica, que remete para as professoras os cargos de gestão intermédia

(coordenação da direcção de turma, direcção de turma e orientação de estágios pedagógicos) e,

preferencialmente, para os professores os cargos (mais expressivos) de direcção e gestão da

escola (membros da Assembleia e do Conselho Directivo e Presidência do Conselho

Directivo)104. Não obstante esta tendência, o grupo das professoras ostenta um tempo de

permanência nesta escola e na carreira (antiguidade, anos totais na escola e tempo de serviço)

                                    
104 Refira, contudo, que o cargo de presidente do Conselho Directivo foi ocupado desde 1974 por três

professoras, tendo uma delas permanecido no cargo durante uma década. Sobre a problemática do género
nas questões da administração e gestão escolar, consultar Rocha (1996, 1998).
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superior ao dos professores, embora estes últimos tenham rodado por mais organizações

escolares.

Quadro V.18
Caracterização do grupo de professoras e do grupo de professores da ESEQ

(1999/2000) — Dimensões mais frequentes das variáveis

VARIÁVEIS PROFESSORAS PROFESSORES

Estado Civil Casadas (67%) Casados (82%)

Idade Até 35 anos Mais de 55 anos

Grupo Disciplinar Física-Química
Economia
Inglês-Alemão
Biologia-Geologia
Francês-Português

EMRC
Mecanotecnia
Electrotecnia
Filosofia

Cargos ocupados Coord. Direcção Turma
Direcção de Turma
Orientação Estágios Pedagógicos
Vice-Pres. Conselho Directivo

Membro da Assembleia
Presid. do Conselho Directivo
Membro do Conselho Directivo

Antiguidade Mais de 20 anos 11 - 20 anos

Anos totais na escola Mais de 20 anos 11 - 20 anos

Tempo de serviço Mais de 30 anos 21 - 30 anos

Nº escolas leccionadas 4-6 escolas Mais de 10 escolas

Habilitações Línguas e literaturas (37%)
Ciências Exactas e Naturais (30%)

Ciências Sociais e Humanas (42%)

Sindicalização Não Sim

Fonte: Processos Individuais dos Professores ao serviço na escola durante o ano lectivo de 1999/2000; Fichas de Recenseamento da
Administração Pública, 1999/2000.

No que respeita às habilitações literárias denota-se uma tendência dominante para as

professoras se dividirem entre os cursos de línguas e literaturas e os de ciências exactas e

naturais, enquanto os professores se concentram mais nas áreas das ciências sociais e

humanas. Estes últimos são os que, em termos proporcionais, mais tendem a vincular-se

politicamente aos sindicatos dos professores.

Esta breve fotografia do perfil dos actores da escola, constitui um exercício

fundamental à exploração de variáveis (sociais, profissionais, organizacionais, políticas)

heuristicamente pertinentes para a compreensão das configurações grupais e das suas lógicas

de acção colectiva e individual. Deste primeiro exercício, elegemos a antiguidade (associada a
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outras variáveis como ao escalões profissionais, os anos totais na escola e o tempo de serviço)

e o sexo dos professores como factores indutores de possíveis redes grupais, agregadoras de

distintos  sentidos e de diferenciadas lógicas de acção.

3.5. Um último olhar investigativo sobre a identidade cultural da escola

A relevância do factor antiguidade na escola, tendo constituído historicamente uma

força hegemónica na regulação dos dinamismos culturais desta organização, passa, a partir do

ano lectivo de 1999/2000, a instituir-se como um critério de apoio à gestão de alguns

processos educativo-pedagógicos. Na distribuição do número de horas de redução lectiva

semanal destinadas às actividades de coordenação pedagógica e de apoio educativo, o critério

antiguidade figura em terceiro lugar, logo a seguir à continuidade pedagógica e aos cargos

específicos105. Mesmo assim, durante o nosso trabalho de campo, tivemos oportunidade de

assistir (e de registar no Diário de Campo) a vários episódios de crítica à ordenação destes

critérios, protagonizados ora por professores antigos, que discordavam do lugar ocupado pelo

referido critério (3º lugar) e da forma como os anos de antiguidade foram contabilizados106, ora

por professores mais novos na escola, que discordavam da centralidade conferida a este

critério em detrimento de outro mais importante, como os anos de carreira profissional.

O ano lectivo seguinte (2000/2001), embora já ultrapasse o limite temporal desta

investigação, foi palco de um episódio ainda mais expressivo da importância simbólica

conferida à antiguidade. Por altura da aprovação do Projecto Educativo, proposta elaborada e

apresentada por uma comissão designada pelo Concelho Pedagógico, a Assembleia

condicionou a sua aprovação final à alteração de três parágrafos107, um dos quais referente ao

capítulo dedicado à Gestão de Recursos Humanos:

                                    
105 Cf. Livro de Actas das Reuniões do Conselho Executivo, Acta nº 303, de 23 de Junho de 1999.

106 O argumento central de discordância destes professores residia no facto de o Presidente do Conselho
Executivo apenas ter contemplado os anos consecutivos de leccionação nesta escola, descontando as
passagens intercalares pela mesma. Ora, como muitos professores leccionaram nesta escola em anos não
consecutivos, aquele critério de contagem foi visto como desfavorável à sua situação docente.

107 Cf. Conclusões da Reunião da Assembleia, 11 de Dezembro de 2000.
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"O serviço deve ser distribuído no respeito pelos princípios do interesse público,

atendendo a critérios de motivação pessoal, de equidade e de rotatividade. Neste

âmbito, a competência e o mérito individuais devem sobrepôr-se à lógica da

antiguidade e outras lógicas decorrentes de direitos supostamente adquiridos"108.

Tendo esta proposta de projecto educativo merecido aprovação do Conselho

Pedagógico e do Conselho Executivo, ambos os órgãos defensores da primazia do critério

meritocrático sobre todos os outros, as propostas de alteração emanadas da Assembleia

suscitaram entretanto a elaboração de um parecer realizado pelo Conselho Pedagógico, onde os

seus membros se pronunciaram sobre o assunto, referindo que embora o conteúdo daquele

parágrafo esteja de acordo com as linhas de orientação pedagógica do Projecto Educativo, não

pondo em causa a "[...] Carta de Princípios e/ou as Opções Estratégicas para a escola", o órgão

"[...] não se opõe a que seja acolhida a redacção proposta pela Assembleia"109.

O acompanhamento do processo de construção do Projecto Educativo na escola (assim

como do Regulamento Interno e do Plano de Actividades), desde a sua fase preparatória até ao

momento final da sua aprovação, constituiu uma oportunidade investigativa de pertinência

assinalável, nomeadamente pela sua natureza propícia à visibilização de conflitos, de visões

diferenciadas, de antagonismos culturais e de racionalidades opostas, antes obnubiladas pelas

rotinas quotidianas escolares.

A tensão desde cedo estabelecida entre o Conselho Executivo (18º elenco) e a

Assembleia significou, no caso em estudo, não somente uma consequência derivada de uma

matriz legal originária potencialmente geradora de confrontos políticos, mas igualmente a

oposição de duas visões diferenciadas de educação, de escola, de professor, configuradoras de

distintas racionalidades e de lógicas de acção. Uma análise atenta ao perfil social, profissional e

organizacional dos dois órgãos (cf. quadro V.16 e V.19), permite retirar algumas ilacções

interessantes: enquanto o Conselho Executivo é composto pelos três professores

representantes da liderança escolar II, que protagonizaram uma visão de escola marcada pelos

valores da eficácia, eficiência, qualidade, rigor, competência e excelência; os dez membros

                                    
108 Cf. Projecto Educativo da escola, 2000, p. 32.

109 Cf. Parecer do Conselho Pedagógico, p.5., aprovado por unanimidade em reunião extraordinária
realizada no dia 10 de Janeiro de 2001.
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docentes da Assembleia110, presididos pela docente que foi Presidente do Conselho Directivo

durante uma década (liderança escolar I), representam simbolicamente uma geração de

professores mais antiga do que a aquela e detentora de uma visão de escola mais zelosa e

guardiã de uma cultura organizacionalmente instituída.

Quadro V. 19
Perfil dos membros docentes da Assembleia da ESEQ

(1999/2000)

Sexo Idade E.C. Resid. Habilit Grupo Esc. Temp.
Serv.

Nº Esc. Anos
Totais
Escola

Antig. Cargos Sind.

F 49 C P.V Geografia 11º A 10 28 5 20 20 PCD
VPCD

DT
OEP
MA

Sim

F 42 S Arc. V. História 10º A 9 26 4 11 11 DT
MA

Sim

M 53 C PV Matemática 1º 9 25 2 23 12 DG
DT
DP

Sim

M 46 C PV Matemática 1º 6 14 7 7 7 MA Sim

F 38 C PV LLM (PF) 8º B 7 18 6 10 10 - Não

M 55 C VC Filosofia 10º B 10 29 10 18 12 DG
DT

Não

M 52 C VC Filosofia 10º B 10 28 8 15 15 DG
DT
MA

Não

F 46 C PV Biologia 11º B 9 26 5 11 9 - Não

F 36 S PV LLM (PF) 8º B 5 13 4 10 10 OEP Não
F 38 S PV Biol.Geol. 11º B 6 17 6 6 6 - Sim

M 38 C PV Tec.M..Mec. 12º A 7 19 7 11 11 DT Não

Fonte: Processos Individuais dos Professores ao serviço na escola durante o ano lectivo de 1999/2000; Fichas de Recenseamento da
Administração Pública, 1999/2000.
Legenda: EC - Estado Civil; Esc. - Escalão Profissional; Temp. Serv. - Tempo de serviço; Nº Esc. - Número de escolas em que leccionou;
Anos totais Escola - Anos totais se serviço na escola; Antg. - Antiguidade na escola (anos consecutivos); Sind. - Sindicalização.

Conhecedores dos meandros organizacionais da escola, já que a maioria dos membros

possuía um razoável currículo do ponto de vista do desempenho dos cargos e tinha

desenvolvido uma longa carreira profissional noutras organizações escolares, os membros

docentes da Assembleia constituiram, durante esta primeira fase da implementação do modelo

                                    
110 Para além dos dez membros docentes, a Assembleia era constituída por três representantes do pessoal não

docente, três representantes dos alunos, dois representantes dos pais e encarregados de educação, um
representante da autarquia e um representante das actividades culturais, artísticas, científicas, económicas
ou ambientais da área. Verficou-se, portanto, uma representação paritária na Assembleia entre o pessoal
docente e não docente.
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de autonomia, uma espécie de grupo de controlo, de vigilância e de regulação das políticas

emanadas dos Conselhos Executivo e Pedagógico, frequentemente alvo de um filtro cultural,

sempre que feriam ou rompiam com algumas das especificidades identitárias tidas como

inquestionáveis.

No culminar do século XX, a ESEQ encontrava-se numa conjuntura de transição

política e organizacional, com implicações evidentes ao nível da sua reconfiguração cultural e

simbólica. Se bem que muitos dos seus traços culturais identitários tenham mostrado sinais de

resistência ao advento de novas racionalidades e valores na gestão da escola, o certo é que

gradualmente se vão registando algumas modelações culturais, pressionadas pelas novas

dinâmicas internas e externas à escola. Parece-nos, por exemplo, que a tensão política entre a

Assembleia e o Conselho Executivo, apesar de imprimir uma nova fricção nas relações de

poder na escola, não fez desaparecer outras importantes redes de poder historicamente

instituídas, consubstanciadas em determinadas hierarquias mais ou menos implícitas.

Referimo-nos àquelas hierarquias advindas do poder carismático, que na opinião do presidente

do Conselho Directivo/Conselho Executivo:

"[...] com o tempo e a observação atenta, nota-se que há alguns professores que

'brilham' mais que outros pela sua jovialidade, pelo seu verbo fácil, pela facilidade

de estabelecer relações de amizade, etc. Estes professores sobressaiem no grupo pelo

seu carisma"111;

da competência técnica e pedagógica:

"Alguns outros são respeitados e referenciados pela sua competência técnica e

pedagógica, a sua opinião é ouvida atentamente e os seus argumentos não raras

vezes são validados pelos colegas, para os quais são um exemplo a seguir";

                                    
111 Cf. Trabalho académico apresentado pelo Presidente do Conselho Directivo/Executivo da ESEQ aquando

da sua participação no Curso de Especialização em Administração Escolar na Universidade do Minho, em
1995/1996, no Seminário temático Cultura Organizacional em Contextos Educativos, disciplina da
nossa responsabilidade. Foi proposto pela docente, como estratégia avaliativa do Seminário, a elaboração
de um trabalho de reflexão, apoiado em dados empíricos sobre a cultura organizacional da escola, a que
formandos se encontravam profissionalmente integrados.
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e pelo seu estatuto sócio-económico:

"A hierarquia definida pelo estatuto sócio-económico também se verifica,

pontualmente, pela ostentação de bens a adereços, pela 'posição no seio da

comunidade', pelas ligações à política local e nacional, pela ocupação própria ou da

família, etc. Esta hierarquia é mais visível no seio das professoras que no dos

professores".

Palco de continuidades mas também de descontinuidades culturais, este momento de

transição vivido pela escola funcionou, do ponto de vista da nossa investigação, como uma

espécie de teste experimental de algumas hipóteses por nós avançadas ao longo do percurso

investigativo sobre a evolução desta instituição.

A partir deste registo mais exploratório de identificação de tendências e de orientações

dominantes nos domínios cultural e simbólico, aprofundaremos no capítulo seguinte o

conteúdo e as manifestações dominantes subjacentes ao processo de construção da cultura na

ESEQ, tendo por referência as dimensões estruturantes da nossa proposta teórica. Isto é, à luz

da matriz teórica anteriormente apresentada, procuraremos compreender as principais

configurações culturais tipo construídas na longa duração, a forma como estas se foram

perpetuando no tempo, mesmo quando confrontadas com os mecanismos que,

concorrentemente, fomentaram a sua corrosão cultural.


