
O diretor do Agrupamento de
Escolas de Aveiro, Vítor Mar-
ques, explica que, depois de um
período de ensino à distância,
são notórias as «perdas de há-
bitos de trabalho, de espírito de
cooperação, de sentido coletivo
e de capacidade interventiva,
de interação social e entre pa-
res, e de comunicação». 

Diário de Aveiro: Que balan -
ço faz ao último ano letivo?
Vítor Marques: Foi um ano
marcado pelo regresso ao en-
sino presencial em pleno, mas
muito marcado também por
grande ansiedade e instabili-
dade emocional, que atingiu ní-
veis muito elevados e desco-
nhecidos até então. Do ponto
de vista do trabalho diário em
sala de aula, ficarão evidentes
as notórias perdas de hábitos
de trabalho, de espírito de coo-
peração, de sentido coletivo e
de capacidade interventiva, de
interação social e entre pares,
e de comunicação. Acentua-
ram-se negativamente fatores
como o isolamento social, a in-
capacidade de comunicar com
estruturação lógica e analítica,
e o ritmo de trabalho. 

O ensino à distância adotado
na sequência da pandemia
de COVID-19 foi um desa-
!o…
O que todos vivemos não foi
fácil. Foi, até, agressivo. Obrigou
a rever procedimentos, postu-
ras, abordagens, objetivos de
vida e profissionais/pes soais,
implicou reformulações orga-
nizacionais e de gestão. Porém,
de toda a mudança sobra sem-
pre o impulso para novos pas-
sos e, neste sentido, acentuou-
se a importância central da es-
cola na vida das famílias (ainda
que também o seu “fácil” e, por

vezes, leviano questionamen -
to), bem como a importância
da capacitação em novas ver -
ten tes, para novos domínios e
literacias (nomeadamente a di-
gital e emocional), os níveis de
autonomia e de responsabilida -
de, a consciência acrescida das
nossas limitações e fragilidades.

Ou seja, o balanço é posi-
tivo?
O balanço só pode ser positivo,
sobretudo, porque superámos
o enorme contratempo civili-
zacional, que foi a pandemia
nesta escala mundial. Depois,
porque existem sinais (ainda
que ténues) de que aprendere-
mos com ela, ainda e porque a
escola se fortaleceu, a impor-
tância do saber estar e ser se
reformulou e a importância do
outro nas nossas vidas se tor-
nou mais clara. Foram, e são,
muitas as marcas que ficam
desta aprendizagem e vivência.
Demorará para equilibrar essas
marcas, mas o percurso só po -
de ser em frente, sem tanta con-
flitualidade e até, em certa me -
di da, sem certos níveis de a -
gres sividade que o isolamen to
pandémico fez emergir e que
se nota, por exemplo, no criti-
cismo fácil, na intolerância, na
exigência de respostas imedia-
tistas, de grande egoísmo. Se
saímos melhor desta pandemia
e mais resilientes e construti-
vos? Em determinados aspetos
estou convicto de que sim, e
quero acreditar que, uma vez
mais, a escola será nuclear
nesta refundação de causas, va-
lores, posturas, interações so-
cais, fortalecimento organiza-
cional.

Atualmente, quais são os
maiores desa!os da comu-
nidade escolar?

Os desafios são vários. Por
exemplo, reduzir os elevados
níveis de stress e ansiedade que
se notam em níveis elevados
junto dos nossos jovens, que
evidenciam uma saúde mental
mais fraca, facto também mui -
to notório na classe docente.
Mas também recuperar a ca-
pacidade de comunicação e de
relacionamento grupal e entre
pares; renovar o sentido e o va-
lor da escola na prossecução
do saber e das novas “soft
skills”, da reformulação e ema-
grecimento do currículo e da
progressiva “interiorização” e
valorização do novo paradig -
ma da avaliação. Também me-
lhorar significativamente a ca-
pacitação digital e o aumento
dos níveis de literacia no digital,
combater a hiper burocracia
que “massacra” o dia a dia dos
professores e lhes retira capa-
cidades e motivação e comba-
ter o “transbordamento da es-
cola” (feliz expressão de Antó-
nio Nóvoa), que diariamente é
assoberbada por todo o tipo de
solicitações.

E quanto às competências
técnicas?
É importante equilibrar medi-
das e aprendizagens não só di-
recionadas para as competên-
cias técnicas (que o ritmo de
mu dança contínua e a nova re-
volução industrial aceleram e
exigem), de que se coloca sem-
pre à cabeça a literacia digital,
mas também competências no
domínio do pensamento crí-
tico, da inteligência emocional,
da criatividade, da colaboração,
da flexibilidade, da gestão do
tempo, das competências de li-
derança e da curiosidade pela
aprendizagem diversificada e
contínua, comummen te admi-
tidas por estudos sólidos como

as competências fundamentais
a desenvolver. Em primeira ins-
tância, é a escola, o sistema edu-
cativo de base, leia-se escolari-
dade obrigatória e universal,
quem tem de o fazer e estrutu-
rar. O último desafio é recupe-
rar a função social do professor,
valorizar a sua profissionali-
dade e competências, não os
desqualificando e fragilizando,
sendo urgente dar este passo e
resolver alguns assuntos que
ameaçam o sistema educativo,
co mo a questão das qualifica-
ções, do recrutamento e colo-
cação, da sua estabilidade, da
sua escassez, da sua aposenta-
ção e carreira. “Ganhar os pro-
fessores” é urgente.

A falta de professores é uma
preocupação? Essa situação
tem tido algum impacto no
agrupamento? 
Resolver esse sério problema
deve ser tarefa prioritária. So-
mos, na generalidade, pessoas
altamente qualificadas e dispo-
níveis, com visão de serviço co-
munitário, mas estamos alta-
mente desmotivados e dece-
cionados com as políticas edu-
cativas. A profissão está alta-
mente desqualificada, não é
atrativa, não é diferenciadora,
não é socialmente reconhecida,
sendo díspar a realidade ao ní-
vel do discurso e da prática efe-

tiva na vida das escolas. Ao ato
educativo já não se requer “só”
paixão e entrega, os problemas
socais e a organização social
são hoje radicalmente diferen-
tes da estrutura fundacional em
que a esmagadora maioria dos
professores foi formada e for-
matada, são exigidas quanti-
dade e qualidade de respostas
substancialmente diferentes, e
a “saú de” psicológica e pessoal
dos professores não o permite.

Mas a escola também tem
responsabilidade nesta si-
tuação?
Há que dizê-lo com frontali-
dade e clareza, temos também
a nossa boa dose de responsa-
bilidade, por algumas das nos-
sas práticas, pelo nosso fre-
quente refúgio em mecanismos
de “defesa” de que por vezes
abusamos, tais como absen-
tismo, crispação interna, índices
baixos de trabalho cooperativo
interpares, envelhecimento,
pelo nosso frágil sentido de per-
tença e autoestima. Costumo
dizer, entre portas, que nos te-
mos revelado fortes com os fra -
cos e fracos com os fortes. Rei-
vindicamos mui to (e muito jus-
tamente), mas lutamos pou co
de forma ativa e coletiva, con-
certada e não casuística. Falta-
nos, hoje, este sentido de classe
profissional, de imposição do
nosso valor e valia, da impor-
tância do nosso papel nuclear
e estruturante. Estas são coisas
que não nascem nem se con-
quistam por geração espontâ-
nea, nem por luta alheia, nem
por simples lamentos e “likes”
nas publicações das redes so-
cais. Precisamos de nos impli-
car mais e mais profundamente
na (re) con quista da nossa pro-
fissionalidade, na fundamen-
tação das nossas mais que jus-

tas pretensões e necessidades,
e não apenas em opiniões do
senso comum ou em “achis-
mos” populistas e nem sempre
bem-intencionados.

Como encara a permissão
para que os licenciados pós-
Bolonha possam agora tam-
bém dar aulas?
A justeza, racionalidade e ne-
cessidade da medida, não são
questionáveis. Contudo, a ser
como se aponta, fica, como al-
guém já escreveu, «a perceção
social de que para se ser pro-
fessor é preciso apenas alguns
créditos, desvalorizando ou
menorizando o conhecimento
científico, a pedagogia e a psi-
cologia educacional, no que se
poderá consubstanciar numa
espécie de afronta aos atuais
professores», com consequên-
cias que ainda mais acentuarão
a já indisfarçável e gravíssima
falta de motivação que os afeta.

O que pensa dessa medida?
O objetivo é combater a falta
de docentes e rejuvenescer os
quadros, mas acentuar-se-ão
as dúvidas quanto à qualidade
do ensino nas escolas publicas,
com uma diminuição da qua-
lidade, seguramente, e temo
que de modo irreversível, com
forte impacto nas aprendiza-
gens dos alunos. A falta de pro-
fessores é uma emergência na-
cional, mas o seu recrutamen -
to e seleção não pode ocorrer
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«O balanço só pode ser positivo,
sobretudo, porque superámos
o enorme contratempo
civilizacional, que foi a pandemia
nesta escala mundial»
Balanço Para o diretor, este ano fica marcado pelo regresso ao ensino presencial em pleno.
No entanto, o caminho a percorrer até ultrapassar as consequências provocadas nos alunos,
pelas medidas adotadas durante a pandemia de COVID-19, ainda é longo

É importante 
equilibrar medidas
e aprendizagens não
só direcionadas para
competências técnicas
com as competências
do pensamento crítico
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por critérios mínimos, baixan -
do a fasquia e o rigor na seleção,
fazendo um nivelamento por
baixo. Se não se melhorarem
as condições de acesso e remu-
neração, não será por esta via
que surgirão mais inte ressados,
e o problema em vez de se a -
menizar, segura men te, vai agra-
var-se. A solução terá de passar
sempre por dignificar e tornar
mais estável e atrativa a car-
reira, cuidar bem dos que já lá
estão e devolver-lhes relevância
social e profissional, devol-
vendo-lhes o tempo e o espaço
para que se possam focar na
sua tarefa primordial: ensinar e
formar, como atores dum pro-
cesso educativo que promova
e propicie condições globais
para a excelência do ser e do
saber.

É um caminho...
É um caminho e uma solução.
Como todas, precisa ser mais
bem explicitada, mais bem es-
truturada e amadurecida, mais
bem fundamentada e legislada.
Ora, este processo não se coa-
duna com pressas e precipita-

ções, pois é uma mudança
subs   tantiva, sob pena de se tor-
nar uma má solução, não resol -
ver o que pretende e tornar-se
num mero paliativo. Esta clarifi -
cação, tal como está a nunciada,
está por fazer e, pior, foi feita ou
será feita sem ouvir outros
“players”, a começar pelos pro-
fessores e pelas instituições que
os formam.

O abandono escolar ainda é
uma realidade? Ou a percen-
tagem de abandono escolar
tem vindo a baixar?
O abandono puro e duro bai-
xou para níveis residuais. Esse
é um facto e uma conquista
notável, a par com o acesso a
novas competências e níveis
de qualificação e escolarização.
Está em bom patamar a bata-
lha da quantidade, universali-
zação e transversalidade, falta
agora ganhar a batalha da qua-
lidade e consistência, pertinên-
cia e adequabilidade das a -
prendi zagens obtidas. Não po-
demos, nem devemos, meno-
rizar esta conquista nacional,
da qual nos temos de sentir or-

gulhosos. Porém, ainda existe
muita relação causal direta en-
tre escolarização e níveis de po-
breza, entre os níveis de esco-
larização e de oportunidades
entre as classes social e econo-
micamente mais desfavoreci-
das e as menos desfavorecidas.
A educação ainda não cumpriu
integralmente a sua função (de
entre outras) de elevador e ni-
velador social e de oportuni-
dades. Diria até que já cumpriu
melhor e mais eficazmente tal
desiderato civilizacional, no-
meadamente ao nível do en-
sino profissional e da educação
de adultos.

O que mostram os últimos
anos?
Nos últimos três anos, aumen-
tou, exponencialmente, o nú -
me ro de alunos carenciados
que beneficiam de apoios so-
cioeconómicos, que necessi-
tam de mecanismos adicionais
de inclusão e medidas de apoio
educativo. Estes são alunos que
estão no sistema (e muito bem),
mas que têm ritmos e condi-
ções diferentes, e o sistema co-

loca-lhes o mesmo objetivo fi-
nal, não se cumprindo a equi-
dade desejável e de direito so-
cial. Foram (diga-se por justiça)
alocados recursos adicionais às
escolas para mitigar este tipo
de realidade, com reforço de al-
guns setores, tais como os ga-
binetes de psicologia e de ação
/acompanhamento social e co-
munitário. Porém,  a pandemia
acentuou, não tanto o aban-
dono, mas o potenciar de situa-
ções de absentismo elevado,
gestão da indisciplina, fragilida -
de emocional, necessidades
eco nómicas, instabilidade e de-
sestruturação familiar. Poten-
ciou negativamente e agravou
substancialmente também o
mercado de trabalho qualifica -
do, sendo que muitos jovens
pre cocemente acedem e são
aliciados para o emprego frágil,
precário e instável, de salários
mínimos, fazendo-o logo após
a conclusão do 12.º ano ou mes -
mo na sua etapa final de con -
clu são, em detrimento do pros-
seguimento de estudos profis-
sionalizantes ou mais académi-
cos. !

tiago carvalho
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Que novidades trará o pró-
ximo ano letivo? 
Para além das questões da
“alma educativa” antes enun-
ciadas, e que terão de ser sem-
pre as prioritárias, o grande de-
safio do Agrupamento de Es-
colas de Aveiro é o das instala-
ções da Escola Homem Cristo
e da breve solução para o seu
futuro, algo que não pode de-
morar muito tempo a concre-

tizar, sendo que estão já dados
passos para que se introduza
de vez e, finalmente, esta mais
do que justa e inevitável con-
cretização. É facto que «há
grandes escolas em menos
bons edifícios e menos
boas escolas em
edi fícios excelen-
tes». É, também,
felizmente, ver-
dade que o que

faz as

organizações, e as escolas por
maioria de razão, são as pes-
soas e a solidez das relações
que nelas e entre elas estabe-
lecem. Contudo, o que se vem
passando com a Escola Ho-

mem Cristo não tem adjeti-
vação possível. 

Ao que se refere?
Eu, que aqui estudei,
aqui leciono desde

1984 e aqui exerço
funções de gestão, es-
pero que este seja de-

finitivamente
um assunto

e uma causa ganha. A luta é
antiga, longa, tem sido dura e
dolorosa, sempre sob o signo
do desinteresse e parcimónia
da tutela e de anteriores exe-
cutivos, sempre sob amea ça
de fecho. A nossa comunidade
educativa demonstrou, ao
longo de mais de 40 anos, uma
tremenda resiliência, uma fér-
rea vontade e persistência, mas
este estado de situação não
pode continuar. Por verdade e
justiça, com alívio, reconhece-
mos que, hoje, o horizonte é
mais claro e desanuviado, a
Carta Educativa Municipal
está desenhada e aprovada,
aguardando – o que inexpli-
cavelmente tarda - a provação
superior da tutela. A vontade
política está assumida pelo
atual executivo, está

«pre -

to no branco» a assunção des -
sa vontade e necessidade, a sua
publicitação pública ocorreu
de forma clara e transparente
e está assumida e interiorizada
a consciência da sua urgência
e do caminho a percorrer com
brevidade e prazo curto. Há
ainda muita pedra a partir, in-
cluindo a discussão pública so-
bre a solução/soluções, mas
sabemos já e seguramente que
não serão necessários, nem de
longe nem de perto, valores fi-
nanceiros, investimentos e “de-
vaneios” como os cometidos
em tempos recentes noutros
estabelecimentos escolares do
país e do concelho. 

A descentralização de com-
petências será um novo de-
sa!o...
Pouca gente conhece a reali-
dade dos agrupamentos e a
sua extensão, que no nosso
caso envolve sete escolas, mais
de 2350 alunos, 104 grupos-
turma, mais de 250 docentes e
quase uma centena de assis-
tentes técnicos e operacionais,
e todos os níveis e ciclos de en-

sino, desde o pré-escolar ao
ensino de adultos, onde se in-
clui a lecionação no Estabele-
cimento Prisional de Aveiro.
Agora, que o passo da descen-
tralização de competências na
área da educação é uma reali-
dade consolidada no concelho
de Aveiro (…) é um marco na
história da educação em
Aveiro. A sua concretização é
um enorme desafio que acre-
ditamos que seja brevemente
cumprido. São muitas, e de di-
fícil superação, as enormes di-
ficuldades na adjudicação de
obras públicas, contudo, não
podemos aligeirar na qualifi-
cação das outras escolas do
agrupamento, sendo de igual
urgência a requalificação do
Centro Escolar das Barrocas
(já em fase de execução de
obra, a requalificação e inter-
venção de fundo no Centro Es-
colar de Santiago, e a amplia-
ção da EB da Glória em termos
de espaço envolvente e de es-
truturas de apoio, obras e in-
tervenções que já estão em
processo  de planificação e de
concurso. !

tiago carvalho


