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SITUAÇÃO E DESAFIOS DO SISTEMA EDUCATIVO NO ESTADO 
ESPANHOL 

Anxo Louzao 
 
A EDUCAÇÃO NO ATUAL CONTEXTO POLÍTICO MUNDIAL 
 
Antes de analisar a situação e os desafios do sistema educativo no Estado Espanhol, 
concretamente em Galiza, pode ser clarificador para conhecer as motivações das 
políticas educativas jogar uma olhada ao atual panorama mundial. Em primeiro lugar, 
constatamos que o atual panorama internacional, tanto no âmbito econômico, como no 
social e no político está submetido e dominado por políticas neoliberais. A globalização, 
o imperialismo de nossos tempos, inunda todos os espaços e âmbitos da vida. Hoje, o 
capital transnacional, fundamentalmente o financeiro, tem a sua disposição organismos 
internacionais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a 
Organização Mundial do Comércio, o qual inclui a educação entre os serviços que 
deveriam liberar-se, para expandir sua ideologia e aumentar sua influência. 
 
O neoliberalismo fixou diferentes mecanismos para ir assentando sua ideologia nos 
diferentes âmbitos. São princípios inerentes a este modelo: a mercantilização, a 
privatização, a desregularização, a redução dos gastos sociais, o recorte dos serviços 
públicos e sociais e também a uniformização e a perseguição a todo tipo de 
discrepância, sempre sob a etiqueta de salvaguardar as liberdades individuais. A 
educação é negada a mais de 115 milhões de meninos, especialmente meninas, que 
continuam sem estar escolarizados no mundo. O objetivo real do capitalismo neoliberal 
é recortar as conquistas sociais e os serviços básicos, incluída a educação. Assim, o 
hibernado projeto de tratado constitucional da União Européia passa a denominar os 
serviços públicos como “serviços de interesse econômico geral”, isto é, deixam de ser 
serviços públicos de uso universal para passar a ser serviços oferecidos e regulados sob 
pautas comerciais.  
 
Destes princípios também participam alguns dos objetivos marcados pela União 
Européia para o ano 2010. Assim, por exemplo, contempla o direito à educação 
permanente como uma responsabilidade compartilhada entre o setor público e o privado 
ao apostar “por acordos de co-financiamento para a participação nela”. Pretendem-se 
uns sistemas educativos nos que impere a competitividade, na que têm que destacar as 
relações dos centros educativos “com os empregadores para que os formadores se façam 
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uma idéia das qualificações que se precisarão no futuro. Assim mesmo, dentro das 
conclusões da Cúpula de Lisboa se afirma que “os sistemas educativos deveriam brindar 
a oportunidade de adquirir qualificações precisas para criar e dirigir um negócio e para 
que os centros educativos e as instituições de formação desembrulhem as capacidades e 
o espírito de empresa das pessoas ao longo de todo o processo de educação e formação”.  
 
Ao longo dos tempos, o poder estabelecido perseguiu através dos sistemas educativos 
transmitir sua ideologia e valores como elemento fundamental para perpetuar-se no 
poder e anular a função transformadora e liberadora da educação. Hoje, as políticas 
neoliberais transladam aos sistemas educativos a competitividade, a liberalização, o 
conceito de ensino como uma mercadoria a mais de consumo, só acessível para uma 
minoria, planificada não em função das necessidades, senão dos resultados que somente 
os mais favorecidos são capazes de conseguir. Esta concepção mercantilista, ademais, 
está camuflada, pois para que funcione a lei da oferta e da demanda primeiro há que 
subvencionar o ensino privado, ao que se permite manter seus ideários de centro, apesar 
de estar financiada com fundos públicos, isto é: centros à escolha para uns poucos, mas 
pagos por todos. 
 
Não seria apropriado sacar conclusões determinantes das necessidades que tem a 
educação em Galiza em base aos resultados do Informe Pisa, mas o que sim parece 
conclusivo é que os sistemas educativos que são maioritariamente públicos, que são 
mais equitativos e contam com maior investimento, são os mais estagnados neste 
Informe. Daí que as conclusões deste devem implicar uma chamada de atenção tanto ao 
governo do Estado como ao de Galiza. 
 
É neste contexto onde temos que localizar a situação do sistema educativo do Estado 
Espanhol. Em Galiza o modelo educativo do PP durante a etapa Fraga esteve em total 
sintonia com os postulados de procurar sistemas educativos mais privatizadores, 
seletivos e classistas, restringindo o acesso aos serviços públicos às classes sociais mais 
desfavorecidas.  
 
UM MODELO EDUCATIVO UNITÁRIO PARA UM ESTADO PLURINACIONAL 
 
Não devemos perder de vista que o atual modelo educativo do Estado nasce 
condicionado pelo pacto constitucional do ano 1978, que recolhe entre outras questões a 
“liberdade de ensino”, “o direito que assiste aos pais para que seus filhos recebam 
formação religiosa e moral” e a “liberdade de criação de centros”. É constatável como 
todos os projetos educativos dos diferentes governos do Estado e de Galiza não só 
foram respeitosos com estes princípios, senão, e aqui está o mais grave, assumiram em 
sua totalidade os postulados da patronal fundamentalmente eclesiástica, que 
fraudulentamente pretendem confundir “liberdade de ensino” com confesionalidade, 
subvenção e financiamento generalizado em todos os níveis educativos. Assim, na lei de 
Qualificações e de Formação Profissional e no atual projeto da LOE se continua 
avançando na privatização e no financiamento do ensino privado ao fixar a 
possibilidade de concertar e subvencionar todos os níveis do ensino obrigatório e pós-
obrigatório. Confunde-se intencionalmente gratuidade da Educação Infantil com 
financiamento da privada. A maioria, por não dizer a totalidade do orçamento que está 
previsto na memória de financiamento da LOE para destinar a esta etapa, vai dirigido à 
gratuidade desta nos centros privados.  
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Outro dos sinais de identidade do modelo educativo aplicado por diferentes governos do 
Estado foi a visão centralista e uniformizadora do mesmo, nuns casos restringindo e em 
outros invadindo as já por si escassas competências com as que contamos e sempre 
negando as diferentes identidades nacionais do Estado Espanhol. Neste sentido, o 
projeto da LOE, ainda significando um pequeno avanço em relação com a LOCE, 
continua sem ser uma lei de bases e nem sequer contempla transferir questões como a 
concessão das bolsas, a fixação do número de dias letivos, a avaliação do sistema 
educativo, a composição e competências dos órgãos colegiados, o sistema de eleição 
dos cargos diretivos, os critérios de admissão de alunos, etc. A Alta Inspeção continua 
com demasiadas prerrogativas, usurpando atribuições e funções que deveriam 
corresponder às diferentes administrações educativas. Excluem-se as línguas diferentes 
do espanhol do estudo como língua estrangeira nas Escolas Oficiais de Idiomas e 
inclusive o governo tem a possibilidade de elaborar planos de formação do professorado 
para todo o Estado. 
 
A memória econômica apresentada para financiar a futura LOE demonstra que em lugar 
de satisfazer a dívida histórica que em matéria de educação tem o Estado com Galiza, 
esta vai ser aumenta. Trata-se de uma proposta de financiamento totalmente insuficiente 
se temos em conta que nem sequer atinge a média dos países da União Européia e da 
CEOE. Enquanto a média dos países da CEOE está em 5,9%, o Estado Espanhol investe 
em educação só 4,9% do PIB. Muito distante dos 6% que estamos reclamando e, 
ademais, no financiamento previsto, Galiza terá que assumir aproximadamente 45%, 
apesar de não ter autonomia financeira. Não há reforma possível se esta não se assenta 
num financiamento suficiente. Sem mais recursos e professorado para o ensino público 
não é viável avançar e melhorar na qualidade do ensino, estender a gratuidade a todos e 
todas ou frear o fracasso escolar.  
 
Um dos princípios nos que se tem que sustentar a educação é na democratização de toda 
sua gestão e no incentivo da participação, excluindo concepções hierárquicas e 
autoritárias próprias do organograma da empresa privada. O atual projeto de LOE opta, 
maquiado com pequenos matizes, pelo modelo de eleição de cargos diretivos já 
contemplados na LOCE, em lugar de apostar por uma gestão participativa para que todo 
o professorado intervenha na vida interna e acadêmica e nas decisões do centro. A 
eleição democrática de todos os cargos diretivos, aos quais deve poder optar qualquer 
professor/a do centro sem nenhum tipo de entrave ou concurso, é um direito 
irrenunciável. Menção especial, por sua gravidade, merece a eleição por livre 
designação dos cargos diretivos dos centros integrados de Formação Profissional. 
 
As mudanças propostas na LOE com respeito à LOCE sobre a valoração do 
professorado são imperceptíveis, por não dizer inexistentes. Prevê-se uma maior 
hierarquização, desnecessária, ao criar novas categorias mediante diferenças retributivas 
que estarão unidas à avaliação de nosso trabalho ou a outros méritos subjetivos ao 
alcance de uns poucos. Recuperam-se velhos conceitos como o de “carreira docente”, 
em massa detestado pelo professorado, que se alimentará da avaliação da função 
docente, na qual participará a comunidade escolar. Se a isto lhe adicionamos a criação 
do corpo de catedráticos ao que se lhe reserva uma série de funções e prerrogativas que 
hoje são comuns a todo o professorado de Secundária, o resultado final é claro: só uma 
minoria do professorado terá garantidas melhores condições de trabalho e maior 
reconhecimento profissional e social. 
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O projeto da LOE se afasta de ser uma lei de bases que translade a autoridade legislativa 
e de ordenação educativa às diferentes nações do Estado, entre elas Galiza. A futura 
LOE, se estivéssemos num Estado realmente descentralizado, somente deveria fixar as 
aptidões e capacidades que o corpo discente deve atingir em cada nível. O mesmo 
podemos dizer do atual marco legislativo de Formação Profissional que continua 
negando a transferência às administrações autonômicas das concorrências referidas à 
Formação Contínua para abordar a integração dos três subsistemas. Não se pretende, 
nem muito menos, empreender uma reforma educativa do atual corpus legislativo 
educativo que aborde as mudanças necessárias para garantir o acesso à educação na rede 
pública ao conjunto dos cidadãos e cidadãs, desterrando a privatização crescente, 
melhorando as condições de trabalho do professorado, assumindo a gestão democrática 
dos centros e a laicidade da educação. Para a CIG unicamente se pode falar de reforma 
educativa e com possibilidade de futuro se se aceita e reconhece a pluralidade nacional e 
lingüística do Estado Espanhol, se se assume a defesa de um ensino público de 
qualidade, democrático e laico e se estabelecem medidas para o reconhecimento da 
função docente, tendo em conta as reivindicações mais importantes do professorado. 
 
A NECESSIDADE DE UM SISTEMA EDUCATIVO PRÓPRIO PARA GALIZA 
 
O sistema educativo galego é a cena da aculturação que a escola está produzindo no 
corpo discente galego. Hoje, depois de mais de 25 anos de Estatuto de Autonomia e de 
23 anos de Lei de Normalização Lingüística, a educação em Galiza persevera em sua 
função españolizadora. A negligênca e a negativa dos governos do PP para ativar 
medidas normalizadoras e, inclusive, a cumprir o regulamento em matéria de 
normalização lingüística aprovada pelos governos, implicou, por exemplo, que seja 
maior o número de alunos/as que falam galego quando entram no sistema educativo que 
quando abandonam a escola. Hoje em Galiza persiste o desrespeito ao direito do corpo 
discente, recolhido em toda a legislação lingüística internacional, de ser escolarizado na 
língua própria, inclusive aquele que tem como única língua o galego. 
 
A língua veicular maioritária neste momento na escola é, sem lugar a dúvidas, o 
espanhol, pois nem sequer um terço do corpo discente emprega o galego em suas 
relações. Isto explica que na atual geração jovem 72% utilizem menos o galego como 
língua habitual do que o faziam seus pais. Esta política antinormalizadora e de 
suplantação do idioma próprio pelo alheio tem sua correlação com a desgaleguização de 
todos os níveis educativos, obrigatórios, não obrigatórios e universitários. 
 
Se por algo se caracteriza o atual desenho curricular oficial em Galiza é pela falta de 
substantividade do que nos é próprio e nos identifica como povo. Disto dão boa mostra 
os livros de texto de História que, exceto honrosas exceções, limitam-se a traduzir ao 
galego os manuais editados para todo o Estado e adicionar um “apêndice” de nossa 
história que supõe entre 5% a 10% dos conteúdos. Este é toda a bagagem de 
“nacionalismo exasperado” no que em seu dia diferentes instituições, incluída a 
Academia de História, basearam toda uma campanha com motivações políticas e 
ideológicas para reafirmar na visão reaccionária e acientífica de uma história harmônica 
e única para todo o Estado. A educação em Galiza persiste em seu papel colonizador e 
alienador em lugar de atuar como o motor de transformação e emancipação. A educação 
em Galiza permanece de costas a nossa realidade. Nossa identidade, nossa história, todo 
nosso patrimônio cultural, artístico, lúdico, etnográfico, etc. está, em grande parte, 
situado fora da escola. 
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É preciso inverter a situação para que possamos configurar um sistema educativo 
baseado num desenho curricular localizado em nossa realidade histórica, social e 
cultural, que assuma nossa identidade como um valor e um direito que nos assiste como 
galegos e galegas a poder estudar, formar-nos e informar-nos de tudo aquilo que nos 
conforma como povo, em nossa própria língua, sem deformações nem desfigurações, 
como única maneira de contribuir à formação de cidadãos e cidadãs livres. Para isso é 
urgente reduzir e modificar os atuais curículos, pois de pouco nos vale que tenhamos 
atribuições para fixar 45% do currículo escolar se os ensinos mínimos abarcam a 
maioria do ônus letivo, como está acontecendo agora.  
 
O apoio decidido ao ensino privado, muito em consonância com a ideologia 
privatizadora do PP, significou que Galiza fosse das pioneiras em financiar o ensino 
infantil com quantidades que hoje superam os 20 milhões de euros encobrindo um 
modelo educativo excludente, de valores reaccionários e ausente de pluralismo, que 
restringe os direitos do professorado e impede, em determinados casos, a escolarização 
mista. Cabe também destacar as práticas encaminhadas a desbancar o ensino público 
dos lugares mais desejáveis e rentáveis para o ensino privado, permitir cobranças 
irregulares às famílias dos centros concertados; selecionar irregularmente ao corpo 
discente, etc.; por isso, hoje 5 das 7 cidades galegas têm mais corpo discente de infantil 
e de ensino obrigatório escolarizado em centros privados concertados do que nos 
públicos. Tudo isto reforçado pela atual legislação que lhe permite estabelecer seu 
ideário de centro e por uma situação com a que os centros públicos não podem competir 
ao se ver privados de serviços (transporte, refeitórios, atividades extraescolares) que a 
Administração não assume como elementos essenciais de um serviço público de 
qualidade. 
 
As partidas destinadas para subvencionar o ensino privado aumentaram 421% há 15 
anos e hoje seu financiamento em Galiza supera os 198 milhões de euros, dos quais 41 
milhões correspondem a níveis de ensino não obrigatório. 12% do orçamento da 
Secretaria de Educação do ano 2005 foi para subvencionar à escola privada e supôs um 
incremento de 10,3% com respeito ao exercício anterior, enquanto os próprios 
orçamentos da Secretaria só cresceram 6,01%. Isto contrasta com que na atualidade o 
corpo discente de muitas unidades concertadas poderia ser absorvido pelos centros 
públicos próximos ou que nos últimos 7 anos se suprimiram 1.263 unidades de centros 
públicos e somente 32 nos subvencionados. 
 
Talvez seja nossa profissão uma das que em maior medida foi perdendo reconhecimento 
e valoração social, reforçada pela desatenção que a Administração educativa de Galiza e 
a do Estado tiveram e têm com nosso trabalho. A desconsideração, apesar de que temos 
que assumir novas responsabilidades, ensinar novas áreas e níveis educativos diferentes 
sem a formação adequada, além de sofrer a mobilidade e o provisório contraste, por 
exemplo com que o salário do professorado galego perdeu nos últimos 10 anos mais de 
20% de poder aquisitivo e com que levamos muitos anos sendo o professorado pior 
pago do Estado. Sem lugar a dúvidas, que nosso trabalho não seja reconhecido pela 
sociedade nem pela Administração educativa ajuda à frustração e à desmotivação. Cada 
dia se valoriza de maneira desmesurada o trabalho burocrático frente ao trabalho da sala 
de aula e, não obstante, as medidas previstas continuam apontando a uma maior 
estratificação, afastando-nos cada vez mais de tudo o que signifique caminhar para o 
corpo único de professores. 
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Somente se pode legislar a favor de uma maior qualidade do ensino se também se 
legisla para favorecer e reconhecer a importância do trabalho docente a todo o 
professorado. Por isso é necessário introduzir grandes mudanças que, desde nosso ponto 
de vista passam, entre outros, por resolver a situação de precariedade trabalhista do 
professorado provisório e substituto mediante um compromisso de estabilidade e um 
acesso específico e diferenciado à função pública. Para a CIG-Ensino o reconhecimento 
e importância social de nosso trabalho tem que vir precedido, entre outras questões: do 
direito à formação dentro do horário letivo, de melhorar nossas condições de trabalho, 
de reduzir o horário letivo sem diminuir o pagamento aos maiores de 55 anos, do direito 
indefinido à aposentadoria antecipada, da melhora de nossas retribuições, do direito à 
negociação coletiva, etc. 
 
A formação permanente e uma formação inicial equivalente à licenciatura estão, por 
óbvio que pareça, sem conseguir, apesar das múltiplas declarações de que a função 
docente hoje precisa maior esforço, mais dedicação e melhor formação. Em Galiza o 
incremento dos orçamentos destinados à atualização do professorado nestes 15 anos 
nunca atingiu o IPC. A atual formação do professorado galego dista muito de fazer 
realidade o direito a que nossa formação e atualização deve abarcar desde a formação 
inicial até a aposentadoria.  
 
O longo período de governo do Partido Popular em Galiza impediu que se fixassem as 
bases para assentar um sistema educativo galego capaz de acrescentar e sustentar um 
ensino público que atuasse de maneira decidida contra a discriminação e a desigualdade 
de oportunidades. Que a educação pública não foi uma prioridade para o PP em Galiza 
se evidencia ao comprovar como os últimos orçamentos da Secretaria de Educação nem 
sequer cresceram na mesma proporção que os do governo galego (enquanto estes 
cresciam 11,60%, os da Secretaria de Educação cresciam somente 6,01%). Durante 
todos estes anos carecemos de políticas tendentes a fazer da educação em Galiza um 
serviço público de qualidade. Assim, por exemplo, somente 373 centros de um total de 
1.200 que oferecem Infantil e/ou Primária têm serviço de refeitório ou somente 66.250 
alunos/as de um total de 242.226 têm direito a este serviço. O orçamento para o 
funcionamento dos refeitórios se reduziu 4,32% desde o ano 2001. Os centros de 
Infantil e/ou Primária não têm administrativos, a Administração educativa não financia 
nenhuma atividade extraescolar e o corpo discente repetidor não se tem em conta nas 
divisões para estabelecer os grupos.  
 
Os reduzidos quadros de pessoal nos centros impossibilitam o atendimento à 
diversidade, a diversificação curricular, atender de maneira apropriada ao corpo discente 
com necessidades educativas especiais, o reforço das tutorias, o estabelecimento de 
outros desdobramentos, etc. Os recursos necessários para o funcionamento dos centros 
se acabam também de reduzir e se desativou qualquer política educativa que perseguisse 
a equidade e a justiça social. Carece-se de recursos e meios para superar e melhorar a 
taxa de escolarização. A despreocupação pela educação e o desenho de um mapa escolar 
descompensado e elaborado sob critérios de influência implica que muito corpo discente 
de Formação Profissional não possa estudar o ciclo formativo desejado, enquanto a 
privada é subvencionada com 12 milhões de euros. Tudo isto explica que Galiza nem 
sequer alcance a média do Estado Espanhol em gasto educativo não universitário: o 
18,22% frente à média do Estado, que é o 18,93%. Nos estudos pós-obrigatórios, a 
média dos que realizam estes estudos no Estado Espanhol se situa em 38,5% e em 
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Galiza só atinge 32,2%. Ocupamos o quarto território com mais população sem estudos 
universitários, atingindo somente 10,6% de titulados/as universitários/as. Também 
estamos por embaixo no gasto de I+D . Assim, no ano 2003 o gasto em Galiza atingiu 
só 0,86% do PIB, enquanto a média no Estado Espanhol foi de 1,10% e a da União 
Européia do 1,93%. 
 
É urgente projetar um plano de atuação preferencial e ter vontade política para amenizar 
o fracasso escolar (24,5% do corpo discente galego não consegue o título de Graduado 
em Educação Secundária Obrigatória e mais de 40% do corpo discente de 15 anos 
repetiu algum curso). Somos conscientes de que a marginalização social, as 
desigualdades sociais ou a procedência cultural tem que ver muitas vezes com este 
fracasso. Se a isto lhe adicionamos a relação causal que existe entre pouco investimento 
em educação com pouco rendimento escolar, concluímos que a escola tem que fazer um 
sobre-esforço para reduzir o que se deu em chamar fracasso escolar. Hoje o âmbito 
familiar e/ou a procedência social marca em grande parte também a formação e a 
aprendizagem dos/as escolares. Por isso é urgente e necessário empreender diferentes 
medidas e estratégias que evitem que o ensino continue, na prática, sendo seletivo e 
classista por diferentes vias. Muitas e diversas podem ser as propostas para combater de 
forma realista o fracasso escolar, questão que a LOE, ainda podendo acertar no 
diagnóstico “se esquece” de assumir mediante propostas concretas. Sem lugar a 
dúvidas, prever e avaliar as carências para poder atuar sobre elas desde os primeiros 
dias de escolarização é fundamental. O atendimento à diversidade deve ser abordada 
desde o início da escolarização com metodologia e estratégias adequadas e efetivas, 
com um ensino mais personalizado e com as medidas de apoio e reforço necessárias. 
 
Medidas como a redução de alunos/as por sala de aula, o reforço da função tutorial, a 
extensão das salas de aula, fazem-se imprescindíveis. Precisam-se também adaptações 
curriculares, reforçar a Orientação escolar e dotar de outros perfis profissionais os 
centros (educadores sociais, assistentes sociais, mediadores sociais, etc.). A escola não 
pode dar as costas às medidas compensatórias (entre as quais estão as atividades 
extraescolares e serviços complementares) destinadas a atuar contra as desigualdades 
familiares, geográficas, sociais, que, sem lugar a dúvidas, afetam ao rendimento escolar. 
Na atualidade as atividades extraescolares estão implicando grandes discriminações no 
acesso a uma formação complementar que cada vez é percebida como mais necessária. 
O corpo discente das famílias mais desfavorecidas não pode ir a este tipo de formação 
complementar, também não têm meios para incidir contra o atraso escolar. Urge 
empreender uma política expansiva de bolsas que facilite a superação das diferenças 
econômicas, familiares e sociais que impedem a igualdade de oportunidades, sem 
esquecer-nos do fundamental: dotar os centros de mais professores. 
 
A equidade, a qualidade, a dimensão social da educação, a determinação de 
procedimentos para reduzir o fracasso escolar, a programação de medidas para fazer 
realidade a igualdade de oportunidades, estiveram ausentes do sistema educativo galego. 
Nestes 16 anos de governo de maioria absoluta do PP se foram desmantelando 
paulatinamente as escolas do meio rural sem nenhuma alternativa, a oferta de vagas 
escolares de 0 a 3 anos é inexistente no meio rural e totalmente insuficiente no meio 
urbano, o atendimento educativo ao corpo discente com necessidades educativas 
especiais tem grandes carências e a oferta de Formação Profissional é desequilibrada e 
insuficiente. 
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Em Galiza desbancamos um governo de 16 anos de maioria absoluta, que fundamentou 
seu programa educativo na privatização do ensino, no centralismo mais exacerbado, na 
confesionalidade e no abandono do ensino público. Um governo de total entreguismo ao 
governo central e sem consciência de País, incapaz de elaborar uma lei de educação em 
Galiza para pôr o ensino ao serviço da sociedade galega e que nos garanta o futuro e a 
coesão como povo. 
 
Está previsto que se abra um processo de elaboração de um novo Estatuto para Galiza. É 
primordial que o resultado final suponha atingir um Estatuto conforme com a nação que 
somos e que signifique avançar no autogoverno e, por tanto, assumir competências 
exclusivas no campo educativo para poder ordenar a educação e elaborar uma lei do 
sistema educativo galego com o objeto de pôr o ensino ao serviço da sociedade galega e 
que nos garanta o futuro e a coesão como povo. 
 
Em definitiva, os grandes desafios da educação em Galiza passam por configurar um 
sistema educativo próprio, que facilite a inserção da escola em nossa realidade, 
veiculada em nosso idioma. Um sistema educativo galego com uma única rede de 
ensino, pública, laica, democrática, coeducativa, obrigatória e totalmente gratuíta desde 
os 3 até os 16 anos, no horizonte de atingir os 18 e com uma oferta suficiente de vagas 
para o ciclo de 0 a 3 anos. 
 
Uma educação que eduque na diversidade, para a igualdade e para a equidade; 
universalize os serviços complementares; dote de professorado e de outro pessoal 
qualificado a todos os centros públicos; reduza as ratios (?) atuais. Em definitiva, que 
garanta a qualidade do ensino para todos e todas. Um sistema educativo que, através de 
um Estatuto Galego da Função Pública Docente valorize nosso trabalho, facilite a 
formação permanente e garanta melhoras trabalhistas e retributivas. 
 
Uma educação que hoje não seja capaz de atuar positivamente contra as desigualdades, 
sejam estas da índole que sejam, não favoreça a inclusão, a integração está condenada 
ao fracasso. Somos conscientes de que a educação é a melhor e mais rentável 
investimento social de futuro de qualquer país. Nesta nova etapa que se tem iniciado em 
Galiza com a configuração de um novo governo bipartido, que era tão urgente como 
necessário, esperamos que se abram caminhos novos para mudar o País e a educação 
cumpra a função transformadora e galleguizadora que lhe corresponde. 
 
Tradução voluntária de Eliana Medeiros e Marcelo Andrade 


