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DEBATE TEMÁTICO 3 A – 31 de outubro de 2005 - 12 a 14h  
 
EDUCAÇÃO PÚBLICA COMO BASE DE JUSTIÇA SOCIAL: 
Irene Balaguer (Revista Infância); Hernâni Mergulhou (Instituto Superior de 
Engenharia  Lisboa); José Morgado (ISPA Portugal); Mª Xosé Bravo (Associação 
Sociopedagóxica Galega); Modera: Jacinto Ceacero (CGT); Relatora: CREA 
 
EDUCAÇÃO PÚBLICA COMO BASE DE JUSTIÇA SOCIAL: 

Mª Xosé Bravo  
 
Obrigada em nome da Associação Sócio-Pedagógica Galega por dedicar parte de vosso 
tempo a debater sobre a situação da educação e deixar claro, se nos querem escutar, 
quais são as dificuldades às que se enfrenta hoje a educação pública e para onde 
deveriam ir as mudanças que se empreendam. 
  
Num momento de reformas e contra-reformas que nos querem apresentar como 
instáveis e, portanto, negativas, devo confessar que não me causa nenhuma angústia 
estar em permanente mudança, ainda que também é verdade que não há nada mais 
estúpido que se dirigir com eficácia na direção equivocada. E para não equivocar o 
rumo é necessário fixar com clareza nossa posição de defesa intransigente (sim, 
intransigente se assim faz falta) da escola pública. 
 
Faz muito tempo que somos muitos os que defendemos que as administrações 
educativas têm que assumir a tutela social que lhe corresponde à  escola  e proporcionar 
os meios necessários para que a escola possa exercê-la.  
Mas neste momento estamos padecendo uma perseguição à Escola Pública por parte de 
grupos, grupúsculos, organizações de todo tipo (¡até ONG!) que começam a descobrir 
as potencialidades deste negócio que move mais de 50 bilhões de dólares e dá emprego 
a quase 60 milhões de trabalhadores; não esqueçamos que o gasto mundial em educação 
é mais do dobro do mercado do automóvel e portanto um pedaço suculento para a 
empresa privada. Assim, começamos a ouvir que devemos consumir formação ao longo 
de toda a vida, fala-se de clientes, que é necessário liberar o processo educativo porque 
isto trará consigo processos mais inovadores do que as estruturas tradicionais. Usa-se 
em muitas ocasiões uma linguagem economicista e mercantil: a educação é um artigo 
de primeira necessidade; mas onde fica registrado que é um direito e um dever? A 
educação é um bem coletivo que não pode regular-se pelas leis do mercado. 
Parafraseando uma célebre citação: “a educação é algo demasiado valioso para deixar 
nas mãos dos mercadores”, saibam, pois, que se querem apresentar a educação como  
uma mercadoria não poderá ser em nosso nome.  
 
Para convencer-nos de que olhar com olhos de empresa para a educação beneficia a toda 
a sociedade e com um diagnóstico falseado dos problemas aos que se enfrenta a 
educação no Estado espanhol começaram nos fazer ver que o sistema educativo atual 
fracassou. 
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Avaliemos, então, o Sistema Educativo e analisemos a situação na que nos encontramos 
para depois tomar decisões. 
 
Podemos fazer uma análise diacrônica: é verdade que o nível educativo da sociedade 
galega (e espanhola) continua aumentando e a população atual é a mais escolarizada que 
já existiu. Podemos nos fixar no fracasso escolar, corpo discente de uma determinada 
idade que não consegue título e também aí fomos melhorando.   
 
Mas corremos o perigo de situar-nos numa posição de autocomplacencia: que bonitos 
somos, que bem fazemos, esta é a postura na qual agora se situa o MEC. Esta 
complacência e otimismo pedagógico que mostra o Ministério de Educação são 
verdadeiramente perigosos. No documento de bases “Uma educação de qualidade para 
todos e entre todos.” Fala-se de modernização sem precedentes.  E baseando-se em 
dados do relatório PISA 2000, e do estudo do ano 1999 do INCE mostram a situação 
como ótima; mas a realidade é muito teimosa e o verdadeiro é que estes indicadores 
põem manifesto que nossa situação não é boa; também não catastrófica, mas sim 
manifestamente melhorável. E não sai o que me produz mais angústia se o catastrofismo 
do PP ou este otimismo pedagógico tão pouco crítico. 
 
Porque é necessário fazer também outro tipo de análise: vou referir-me ainda que muito 
brevemente, ao relatório PISA 2003 não tanto para falar dos resultados do Estado 
Espanhol como para reflexionar sobre as conclusões que deveríamos extrair deste 
relatório, que tem que nos servir para estudar as variáveis presentes naqueles países que 
obtêm melhores resultados, para compreender que os faz diferentes e para analisar as 
variáveis que podem explicar melhor a situação do Estado espanhol. E por isso, mais do 
que dos dados globais, manifestadamente melhoráveis no caso espanhol, é necessário 
fixar nossa atenção num par de aspectos do relatório PISA que requerem uma análise 
mais minuciosa:  

1. Gasto em educação: Está claro que o dinheiro, ou sua falta, podem explicar 
nosso fracasso. O certo é que o Estado Espanhol destina 5.385 dólares por aluno, 
a média da OCDE é de 25% superior (6.821);  o próprio relatório diz que o gasto 
em educação é um dos fatores mais relevantes à hora de obter bons resultados 
(segundo eles explica 17 % do rendimento). A esses que dizem que isto não se 
arruma só pondo mais dinheiro, eu quero recordar-lhes as palavras daquele 
escritor francês: “Se a educação pode ser cara,  imagina quanto mais cara é a 
ignorância.” 

 
2. Uma análise comparativa dos resultados de países com sistemas segregadores e 

países com sistemas compreensivos: Finlândia e Alemanha. 
 Leitura  Matemáticas Ciências 
Finlândia 543 (ocupa o 1º 

lugar ) 
544 (2º) 548 (1º) 

Alemanha 491 (21º) 503 (19º) 502 (18º) 
 
Registro aqui estes dados só para apontar que converter em leis as desigualdades de 
oportunidades, como queria fazer o PP com a LOCE e seus itinerários, não é só uma 
profunda injustiça (não esqueçamos que a dimensão de classe social é a que melhor 
explica o rendimento) mas também não beneficia em absoluto a todo o corpo discente e, 
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o que pode resultar mais paradóxico, nem tão sequer parece o melhor para o corpo 
discente excelente. Fixai-vos também nos dados da tabela seguinte. 

3. Níveis de rendimento: Já no relatório do ano 2000 se tinha feito com leitura e 
este ano o fazem com as matemáticas: distribuem ao corpo discente (de pior a 
melhor) em 7 níveis: do nível 1 ao 6, mas depois criam o nível –1. 

 
 Menos de 1. 1.  5. 6. 
Finlândia 1 % 5 %  17 % 7 % 
Alemanha 9 % 12 %  12 % 4 % 
Estado Espanhol 8 % 15 %  7 % 1 % 
Média OCDE 8 % 13 %  11 % 4 % 

 
Da análise destes dados, o MEC afirma que nosso sistema é muito igualitário e que isso 
explica o baixo número de corpo discente nos níveis mais altos, mas os dados mostrados 
indicam também que os resultados são iguais de negativos para o corpo discente com 
dificuldades. Assim que ¡basta de demagogias e de falsos consolos! O nosso sistema 
não é eqüitativo. É verdade que as diferenças entre escolas não são muito marcadas, mas 
mesmo assim penso que dificilmente pode considerar-se igualitário um sistema que 
deixa 23% do corpo discente nos níveis mais baixos de rendimento. Que alunos 
pertencem por igual a todas as classes sociais? ... Duvido muito, mas sobretudo: como 
se sai daí ?  Esse corpo discente que está arrematando a escolaridade obrigatória e está 
situado nos níveis 1 e –1 tem as mesmas possibilidades de estar escolarizado, aos 18 aos 
20 anos, independentemente da classe social? Por favor, não demos munição ao inimigo 
(aos catastrofistas, aos partidários da LOCE , aos que na página de debate do MEC 
escrevem Menos PGS e mais polícia...) Reconheçamos que temos um problema, mas 
que vamos trabalhar juntos para solucioná-lo. 
 
Identifiquemos fortalezas e debilidades de nosso sistema: suponho que todos estamos de 
acordo em que os docentes não somos uns incapazes e nossos alunos e alunas não são 
geneticamente torpes, e as famílias nunca se implicaram tanto. Talvez seja a hora de 
analisar outros parâmetros comparativos que nos ajudem a entender nossa problemática. 
Penso que temos um problema, não só porque numa prova de 6 horas e meia, uma 
mistura de exame e concurso, nosso corpo discente tenha suspendido, mas porque nosso 
sistema educativo tem deficiências estruturais mais profundas que atacam os alicerces 
de um sistema que se quer democrático. 
 
Fixai-vos por favor nestes dados de ABANDONO EDUCATIVO PRECOCE 
Percentagem de população entre 18 e 24 anos que está sem escolarizar e não tem título 
de ES Superior (de Ensino Médio ou FP). 
 

Estado E 29 %  
Finlândia  9 % 
Alemanha  12 % 
M.dos 25 da UE  16,5 % 

 
Para os otimistas lhes direi que o Estado Espanhol não é, nesta lista, o último da fila. 
Existem dois países da UE , Portugal (45%) e Malta (53%), que nos superam, e não 
esqueçamos que o abandono educativo precoce não afeta por igual a todo o corpo 
discente, porque não é um fato discutido por ninguém que a permanência no Sistema 
Educativo depende da classe social. 
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É necessário já tomar consciência da importância de manter o maior tempo possível o 
corpo discente dentro do sistema. Num estudo europeu sobre indicadores se afirma que 
cada ano adicional de educação do pai ou mãe adiciona 4,7 pontos no rendimento do 
corpo discente. Na Europa o movimento aos 16 anos não é para o mundo trabalhista 
senão PARA MAIS ESCOLA. A posição da Sociedade Galega, em general no Estado 
Espanhol (quanto a anos de escolarização), não é boa. É certo que sofreu uma mudança 
espetacular, mas não existe uma verdadeira igualdade de oportunidades educativas e 
inclusive há quem afirme que estamos diante de uma tendência regressiva. 
 
Existe neste sentido um estudo muito interessante realizado no Serviço Municipal de 
Educação de Barcelona por Marina Subirats no que vem constatar que a probabilidade 
de levar a cabo estudos superiores depende em grande parte do nível cultural da família 
ou mais concretamente do nível educativo da família (dos anos de escolarização do  pai 
ou a mãe): uma de cada duas pessoas com pais com altos níveis de estudos finalizaram 
uma carreira universitária. No caso de filhos de pais sem estudos só 1 de cada 25 tem 
um título universitário.  
Na comparação que faz com classe social os resultados são muito parecidos. 

? 11% dos jovens de lares de classe baixa obtêm título universitário. 
? 37% dos jovens de lares de classe média obtêm título universitário. 
? 56 % dos jovens de lares de classe alta obtêm título universitário.. 

Os resultados deste estudo vêm demonstrar que estamos muito longe de caminhar para a 
confluência onde a classe social à que se pertence não marque teu futuro escolar e, em 
conseqüência, o futuro profissional e social. Vamos permitir que a escola do século 
XXI, igual que em séculos passados, persiga um único objetivo, favorecer aos 
favorecidos e desfavorecer aos desfavorecidos? Todas as melhoras gerais do Sistema 
Educativo são sempre aproveitadas pelos que já o têm tudo. Observem o incremento, 
em dez anos, do corpo discente universitário segundo o nível educativo da família.  
 
 1990. 2000. 
lares sem estudos 6,9 % 7,2 % 
lares de nível educativo alto 61,6 % 71,3 % 
 
Penso que estes dados deviam fazer saltar todos os alarmes, porque está claro que não 
caminhamos para uma solução. Porque existe além disso outra falácia que de tanto 
repetí-la acaba por parecer verdade, é aquela que diz que aqui cada vez estuda mais 
gente e cada vez estudam mais anos. Isto podia fazer-nos pensar que esta situação de 
desigualdade e injustiça ia se arrumar sozinha, mas observem os dados do INJUVE 
(Instituto da Juventude , relatório do ano 2004)  
 
ANOS 1984. 1988. 1992. 1996. 2000. 2004. 
%ESTUDANTES 43 % 51 % 54 % 55 % 49 % 45 % 

 
Em oito anos teve uma perda, numa determinada faixa de idade, de 10 pontos 
percentuais de estudantes 
Não parece, à vista de todos estes dados, que estejamos caminhando na direção 
adequada. É necessário, com a máxima urgência, que sejamos capazes de introduzir 
mudanças nas leis educativas; precisamos que a LOE seja uma LEI MARCO que 
permita formas diferentes de fazer escola, porque EDUCAR MELHOR É POSÍVEL E 
NÓS SABEMOS FAZÊ-LO, mas para levá-lo a cabo precisamos que:  
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1. O 2º ciclo de Educação Infantil seja obrigatório, pois como se pode pretender 
que numa etapa que assume a função de corrigir a conhecida espiral que 
começa nas desigualdades de origem social, traduz-se na  falta de adaptação às 
condições do S.E. e conduz ao fracasso escolar possa ficar corpo discente sem 
escolarizar? Em Galiza, nos diz que 94% dos meninos e meninas de 3 anos estão 
escolarizados. Se perguntássemos onde vive esse  6% sem escolarizar? A que 
classe social pertence? Porque enquanto se subvenciona à privada neste trecho o 
corpo discente da pública não tem direito a transporte nem a refeitório. Esta 
medida é tremendamente discriminatória pelo que tem de desequilíbrio 
territorial e porque afeta na maior parte dos casos às famílias com menos 
recursos. Numa etapa básica e fundamental para a posterior aquisição de 
conhecimentos se permite que já se discrimine ao corpo discente em função da  
renda de seus pais.  

2. O currículo no Ensino Obrigatório: Definir e precisar os conteúdos básicos no 
Ensino Obrigatório é um dos desafios fundamentais para UMA EDUCAÇÃO 
DE QUALIDADE PARA A TOTALIDADE DA POPULAÇÃO. A justiça 
social de uma sociedade se mede pela qualidade de sua educação obrigatória e 
pela maneira na qual o ensino é capaz de diminuir as desigualdades sociais. Em 
definitiva, se a educação é um meio ou não de igualdade social. Sobre a 
educação obrigatória se assentam as bases do futuro escolar, trabalhista e social 
da sociedade em geral e de cada aluno e aluna em particular. Se os programas 
são muito extensos e dificilmente abarcáveis se está  produzindo já uma seleção 
no ensino obrigatório. Devemos ter em conta que o aumento nos conteúdos 
mínimos traz consigo duas conseqüências igualmente perniciosas: por um lado, 
os conteúdos mínimos da Educação Obrigatória não são abordáveis para um 
número muito importante de alunos e alunas e, por outro, as comunidades 
autônomas com língua própria, é o caso de Galiza, não podem fixar 45% dos 
conteúdos como legalmente lhe corresponde com umas conseqüências políticas 
mas também pedagógicas nefastas. 

3. É necessário pôr em marcha iniciativas que reforcem o ensino público, 
poderíamos nomear aqui muitas razões, mas vou apontar só duas: 

 
A) Que passa em Europa: 
Fixai-vos nesta tabela: 
 Pública Pública Privada concertada 

(subvencionada) 
Privada concertada 
(subvencionada) 

 E PRIMÁRIA ESO E PRIMÁRIA ESO 
Estado E 66,6 66,5 30,2 30,5 
Finlândia  98,8 95,8 1,2 4,2 
M. da UE 91. 87,3 3,5 6,2 
 
É verdade que não somos os que mais temos escolas privadas, Bélgica e Holanda nos 
superam, mas nos outros países é praticamente inexistente (exceto França com um 
14%). 
B) O ensino público é a que atende maioritariamente ao corpo discente dos setores 
sociais mais desfavorecidos. QUANDO INVISTO EM ENSINO PÚBLICO ESTOU 
INVESTINDO EM JUSTIÇA SOCIAL porque, pois é verdadeiro que a escola não é o 
lugar onde se produzem as desigualdades, se será, se permitimos a existência de duas 
redes de educação, o lugar onde se legitimam, e o que resulta ainda mais ruim,  
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transformando as diferenças de classe em desigualdades individuais, em desigualdades 
de talento. 
 
Está claro que estamos numa democracia imperfeita mas, atualmente, a escola tem que 
seguir jogando uma função essencial como instrumento de igualdade social, por isso é 
necessário que se recolha nas leis que se estão debatendo que a Educação Pública vai 
ser o eixo vertebrador de todo o Sistema Educativo.  
Somos muitos os que acreditamos no papel transformador da escola PÚBLICA, mas 
além de ser muitos, pertencemos ao grupo (como diz o hino galego) dos BOS E 
XENEROSOS. Usemos todas nossas energias na defesa de uma educação pública, 
democrática, plural e de qualidade. 
 
Tradução voluntária de Eliana Medeiros e Marcelo Andrade 
 


