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CAPÍTULO I

1. A EMERGÊNCIA DO CARGO DE DIRECTOR DE TURMA

1.1 O director de classe

A ideia de “instrução pública” e a sua institucionalização tem raízes na época

pombalina, onde se observam reformas estruturais nesta área.

É no período liberal que o conceito de “instrução pública” se sedimentou, instituindo-

se mesmo o “Ministério de Instrução Pública” em 1870, com o ministro D. António Costa,

apesar das suas ideias não passarem do papel, sendo revogadas pelo novo governo de Sá da

Bandeira, uma vez que o ministério apenas durou 69 dias. Esta designação vai manter-se

mesmo depois da 1ª República, reflectindo as ideias burguesas, correntes da época, sobre o

ensino. As palavras “educação” e “instrução”, ainda são neste período, na maior parte das

vezes, usadas indistintamente.

No período do liberalismo assiste-se à apresentação de vários projectos, desde o de

autoria de Almeida Garrett em 1834, acérrimo crítico da situação do ensino, até à reforma

do governo de Passos Manuel que em 1836, promove o nascimento dos liceus. No entanto,

a instauração dos liceus foi lenta e faseada. Foram instalando-se em antigos mosteiros, em

seminários diocesanos ou edifícios particulares alugados pelo Estado.

O séc. XIX é um período de grande interesse e debate sobre educação e instrução, de

sucessivas reformas resultantes das alterações políticas, algumas relevantes em termos de

educação, outras não.

O liberalismo atribui primordial importância à instrução, considerando que a

educação e a instrução são a base da sociedade e do desenvolvimento económico. Torgal

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


19

(1993, p. 609) cita o primeiro-ministro de Instrução Pública, D. António da Costa, que em

1870 escreve na “Instrução Nacional”: “A instrução popular cria um grande capital

financeiro no desenvolvimento dos espíritos. Quanto mais apurados forem os

conhecimentos dos operários e dos trabalhadores, mais perfeitos, e por isso mais rendosos,

serão os produtos industriais e agrícolas. O salário dos operários, o lucro dos capitalistas e a

prosperidade do país crescem na proporção em que se aumente a cultura das inteligências e

a melhoria do trabalho individual. Universalizar a instrução é multiplicar a riqueza

nacional”.

Em 1884, a reforma de Jaime Moniz, institui o regime de classe em substituição do

regime por disciplinas, propondo que o número de professores fosse reduzido e que cada

professor leccionasse mais de uma disciplina e acompanhasse os alunos nos diversos anos

do mesmo ciclo, acentuando-se ainda a necessidade de interligação das diversas matérias

leccionadas por diversos professores.

Surge a figura do director de classe, por se sentir a necessidade de uma coordenação

do ensino, a quem se delegam competências na coordenação dos professores que trabalham

com um mesmo grupo de alunos. Por decreto de 14 de Agosto de 1895, é determinado que

entre os professores de uma mesma classe deverá ser designado um, como director, sendo a

sua nomeação feita pelo governo, por proposta do reitor.

Do conjunto das atribuições definidas no artº 52 daquele decreto, Sá (1997, p. 58-59),

salienta três grupos: “coordenação dos professores e do ensino; controlo da assiduidade;

comportamento e aproveitamento dos alunos; informação aos encarregados de educação”.

Este diploma deixa clara uma superioridade hierárquica do director de classe em relação

aos restantes professores. Esta figura tem atribuições com preocupações pedagógicas de

acordo com a filosofia liberal.

A 1ª República é um período de grande debate sobre a Educação, existindo a

convicção de que era através da Escola que Portugal se podia levantar.

A legislação de 1911 promove algumas abordagens inovadoras: apresenta a noção de

que era necessário promover uma instrução neutral em relação à religião, é legislada a

separação entre o Estado e a Igreja (um exemplo é a substituição da formação moral e

religiosa por formação cívica); outra é prolongar a escolarização para 3 anos e ainda se
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percebe um esforço de descentralização ao nível da administração escolar. Primeiramente o

controle do ensino é feito pelas câmaras municipais (facto que não é bem aceite pelos

professores por diversas razões entre as quais o facto do seu salário estar dependente destas

entidades) e mais tarde sendo esta situação modificada em 1919 com a criação das Juntas

Escolares. Nóvoa (1987, p. 540) diz a este respeito que “é perfeitamente normal que os

professores de instrução primária adiram ao projecto de descentralização tendo como

núcleo as Juntas Escolares: por um lado mantêm na órbita do estado uma série de

prerrogativas, como a nomeação e o pagamento dos professores sem porem em causa o seu

estatuto sócio-profissional, e, por outro lado, é posto à sua disposição um instrumento

permitindo-lhes a valorização das actividades e das funções de professor”.

Em 1925 é publicado um decreto que retira a maior parte destas prerrogativas, até que

com o 28 de Maio de 1926, terminam as ideias descentralizadoras. A legislação de 1923

está impregnada das ideias da Escola Nova, com acento na ideia de uma escola integrada,

do jardim de infância até à universidade.

O projecto de reforma de 1923, a reforma de João Camoesas, leis conhecidas como as

“Camoesas”, é um projecto muito inovador e avançado no tempo e, como diz Nóvoa (1987,

p. 542), “estruturado dentro do ambiente reformador do pós - guerra, ele tenta fazer face ao

estado deplorável do sistema escolar português, tentando de o tornar mais eficaz

socialmente”. O projecto é elaborado depois de um inquérito, constituindo isto uma

iniciativa inédita. Reflectia o movimento pedagógico internacional, concebendo a escola

como um todo, estimulava as relações escola/família, acentuava a importância do ensino

primário e do ensino técnico. Mas esta reforma nunca passou do parlamento.

Na 1ª república há uma grande incapacidade para passar da teoria à prática. Trata-se

de um período conturbado, com uma sucessão de governos instáveis e a ocorrência da 1ª

Guerra Mundial. Carvalho (1996, p. 705) a este respeito refere que “O ambiente era hostil à

reflexão indispensável às providências governativas de que o país estava tão carecido e a

substituição frequente de Governos não permitia a continuidade requerida para que

qualquer projecto fosse avante. Recordemos que o Ministério da Instrução Pública foi

criado por decreto de 7 de Julho de 1913. Daí até ao fim da 1ª República, em consequência
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do 28 de Maio de 1926, decorreram 13 anos. Durante esses 13 anos houve quarenta

ministros da Instrução”.

Nesta sucessão de ministros e ideias destacam-se alguns nomes como Leonardo

Coimbra e António Sérgio, apesar da brevidade das suas passagens pouco frutuosas em

termos práticos, pelo Ministério da Instrução. Foram figuras que possuíam ideias válidas e

sólidas, sendo o pensamento de António Sérgio ilustrado por Carvalho (1996, p. 707)

citando algumas das suas frases: “é impossível reformar a escola sem se trabalhar ao

mesmo tempo na transformação da sociedade” ou ainda “O papel da escola é (...) inocular,

realizar, elaborar o ideal dos Portugueses, o ideal da Nação, e nunca o de uma seita ou de

um partido”

A frequência dos três graus de ensino, pela população, era neste período muito baixa.

No período da 1ª República a grande parte das crianças não frequentava o ensino

primário e em 1910 apenas 4,4% dos alunos que faziam a escola primária seguiam para os

liceus e 27,7% dos que faziam os liceus seguiam para a universidade. Assim, “de toda a

população portuguesa em idade escolar não chegava a um terço a fracção que se sentava

nos bancos das escolas. Algumas centenas de milhares de crianças, mesmo no termo da 1ª

República, ficavam condenadas a um analfabetismo total, à precária vida económica dos

campos e à emigração” (Carvalho, 1996, p. 716).

Nesta época constatava-se que os alunos que acediam à universidade estavam muito

mal preparados e o Governo considerou que a má preparação residia no ensino deficiente

dos liceus, que era exercido não por disciplinas mas por classes.

Em 1914, o decreto nº 5 de 3 de Maio, estabelece, que a nomeação do director de

classe, deveria recair sobre um professor efectivo e a nomeação deveria ser feita pelo reitor.

Segundo Castro (1995, p. 37) não houve alterações sobre o estatuto deste órgão de

apoio ao Reitor durante toda a 1ª República, surgindo, apenas em 1913, a obrigatoriedade

de reunião dos Directores de Classe de forma a ser assegurada unidade nos

estabelecimentos de ensino, acrescentando Sá (1997, p. 59) que o decreto nº 4 de 14 de

Julho de 1918 já exige que o director de classe tenha pelo menos 5 anos de efectivo e bom

serviço.
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Após o golpe de 28 de Maio de 1926, decorre um longo período onde predomina na

área da Educação o “ endoutrinamento ideológico”.

Em 1926, o Estatuto da Instrução Secundária, assinado por Ricardo Jorge, altera

muito a organização legada pela 1ª República. A escolaridade liceal total é diminuída de 1

ano, passando para 6 anos.

Os Directores de Classe, em 1926, são nomeados pelo Governo sob proposta dos

Conselhos Escolares e têm como funções, como refere Castro (1995, p. 39) “a orientação

dos estudos e da disciplina dentro da respectiva classe”.

Em 1927, com Alfredo de Magalhães na pasta da Instrução, os Cursos

Complementares voltaram a ter a duração de dois anos e os dois ciclos do Curso Geral

voltam a ter, como antes, 2 e 3 anos.

Os Governos da Ditadura tinham apenas como preocupação a instrução mínima “do

ler, escrever e contar”; para além de reduzirem os anos de escolaridade e as matérias

leccionadas tinham também como objectivo dificultar a entrada nos liceus, ou seja, existia

uma perspectiva elitista.

Em 1928, os Directores de Classe são nomeados pelo Governo sob proposta do Reitor

e são alargadas as funções do Conselho de Directores de Classe, fazendo a apreciação dos

processos disciplinares, o que cabia antes aos Conselhos Escolares (Castro, 1995).

Em 1930, com Cordeiro Ramos, têm ainda maior expressão as medidas repressivas

no ensino liceal. Em 22 de Julho de 1930, o ministro ordena que todos os reitores e vice-

reitores em serviço nos liceus cessem funções, passando as nomeações a ser feitas por livre

escolha do governo, sendo a escolha feita entre professores efectivos do ensino secundário

oficial, sendo o cargo de aceitação obrigatória. Este ministro preconizava que deveria ser o

governo a nomear os reitores e os reitores a escolher os professores. Mas, como o ministro

considerava não existirem condições sociais para tal, este aplicava sanções aos professores,

não só dentro do âmbito da escola, mas também “na rua, no café, em suma, no meio social

da respectiva zona pedagógica” (Carvalho, 1996, p. 742). A autoridade do ministro

estendia-se mesmo até ao estabelecimento do que e como deveria ser ensinado pois como

se afirmava “o Estado, sem se arrogar a posse exclusiva da verdade nacional, quer dizer a

verdade que convém à Nação” (Carvalho, 1996, p. 744).
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O decreto 18:827 de 6 de Setembro de 1930, introduz algumas alterações aos

requisitos definidos para o exercício do cargo de Director de Classe: para além de ser um

professor efectivo, o seu serviço deveria ter sido classificado de bom nos últimos 3 anos,

beneficiando de uma redução de 2 horas no horário lectivo.

As suas funções foram, segundo Castro (1995), alargadas, tendo um carácter

repressivo, como executar as disposições legais e promover e fiscalizar a sua execução pela

parte dos alunos, professores e funcionários, mas também um carácter pedagógico, sendo

um apoio ao Reitor em todas as actividades educativas a desenvolver.

Em 1931 o Ministério da Instrução publica o “Estatuto do Ensino Secundário” onde

se reorganiza o curso liceal. Há a reforma dos programas, torna-se obrigatório o uso do

caderno diário, regula-se o exercício das funções dos reitores, considera-se que o melhor

regime é o ensino por classes, para consecução do curso liceal.

Carneiro Pacheco foi um ministro que orientou o ensino liceal prioritariamente para

fins morais e não de preparação para o ensino superior. Existia a preocupação de dotar os

portugueses “de uma cultura geral útil para a vida”, como escreve Carvalho (1996, p. 774).

Traduziu-se esta perspectiva, numa simplificação do currículo escolar, tendo este ministro,

preferido o ensino por disciplinas e apontando o ensino por classes como a causa da falta de

preparação dos alunos para a universidade.

Com o Estado Novo, o endoutrinamento ideológico estava a par com as preocupações

com a instrução.

1.2 O Director de Ciclo

A reforma de 14 de Outubro de 1936, elimina a figura do Director de Classe e cria a

de Director de Ciclo, sendo a acção deste mais burocrática, com uma redução de 3 horas de

componente lectiva. É um professor nomeado pelo Ministro sob proposta do Reitor de entre

os professores com “maior capacidade educadora”, começando a perceber-se a intenção de

um perfil para o Director de Ciclo, de acordo com os ideais do Estado Novo, com

capacidade para educar para valores como a passividade e obediência (Castro, 1995, p. 41).
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Sá (1997, p. 77), defende que o decreto-lei nº 27:084 de 1936, não define as funções

do director de ciclo com excepção de uma: “a seu cargo ficará sempre a organização das

sessões de educação moral e cívica” e considera que “a coordenação do ensino dá lugar à

coordenação do endoutrinamento”.

Apesar do Director de Ciclo vir substituir o Director de Classe, Castro (1995, p. 41)

questiona a semelhança dos cargos, pois este último como tem sob sua responsabilidade

todo um ciclo não será possível a um Director de Ciclo conhecer minimamente os alunos, o

que impessoaliza as relações estabelecidas, tornando-se uma figura meramente burocrática

e com funções repressivas.

No período pós 2ª Guerra Mundial, contrariamente às tendências europeias, em

Portugal manteve-se um imobilismo de pensamento e acção.

Na reforma liceal de Pires de Lima, promulgada pelo dec.-lei nº36:507, de 17 de

Setembro de 1947, é ainda mais notório o controlo ideológico do Estado, não havendo

alteração no que respeita à gestão intermédia nas escolas. Mantém-se o cargo de Director

de Ciclo e Sub-Director de Ciclo. Cabe a estes além das funções anteriores o controlo das

faltas dos alunos e comunicação aos encarregados de educação.

Durante este período, foi prestada grande atenção ao ensino técnico. Em 1947 foi

feita a reforma do ensino técnico profissional, industrial e comercial, com 2 ciclos, 1º grau

de 2 anos e 2º grau de 4 anos, observando-se um grande incremento na construção escolar.

Em 27 de Outubro de 1952 há o estabelecimento de um Plano de Educação Popular,

com o objectivo de extinguir o analfabetismo. No preâmbulo, é dito que o analfabetismo

tem como principal causa, o facto de as populações considerarem desnecessário saber ler

(Carvalho, 1996). Nesse mesmo ano é publicado o dec.-lei nº38: 812, que define como

campos de acção do Director de Ciclo “conexão e unidade de ensino; o controle disciplinar

de alunos; elo de ligação com as famílias; fiscalização do cumprimento das disposições

legais” (Sá, 1996, p. 81).

Em 1956, Leite Pinto assina a reforma que obriga à frequência do ensino primário

de 4 anos, para os indivíduos de sexo masculino. Só em 1960 é generalizada a escolaridade

obrigatória e em 1964 institui-se uma escolaridade básica de 6 anos com 4 anos de ensino

primário elementar e 2 anos de ensino complementar.
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Em 1967 e em 1968 são criados 2 ramos diferentes do mesmo tipo de ensino, o

Ciclo Preparatório do Ensino Secundário e o Ciclo Preparatório TV (Castro, 1995, p. 44)

resultado de duas perspectivas diferentes de dois ministros sucessivos Leite Pinto e Galvão

Teles, o segundo com uma visão mais conservadora do ensino. Coexistem então três vias

distintas de ensino: Ciclo Preparatório do Ensino Primário (5ª e 6ª classes), Ciclo

Preparatório do Ensino Secundário e Ciclo Preparatório TV.

1.3 O Director de Turma

Com o alargamento da escolaridade obrigatória para seis anos em 1964, verifica-se

uma diversidade na população docente e discente, a que corresponde a denominada “escola

de massas” qualitativa e quantitativamente diferente da escola tradicional, com exigências

de natureza diferente. O ensino é concebido para a criança média com o professor médio,

“ensinar a muitos como se fossem só um” (Castro, 1995, p. 45).

Em 9 de Setembro de 1968, o dec.-lei nº48572, deixa transparecer um espírito

inovador com uma preocupação de “orientação escolar dos alunos e adequação às suas

aptidões, necessidades e interesses” como salienta Castro (idem, p. 46).

É então criado o cargo de Director de Turma, que é uma nova figura de gestão

intermédia, a quem compete presidir ao conselho de turma, assegurar a orientação escolar e

o contacto com as respectivas famílias, devendo ainda apreciar os problemas educativos e

disciplinares relativos aos alunos da turma.

O grande número de alunos e a diversidade de realidades com que a escola se

defronta leva a considerar-se a turma a unidade de ensino de referência.

Ao Director de Turma cabem um vasto leque de funções. É um cargo remunerado

ao longo do ano e cada professor pode assumir no máximo a direcção de 4 turmas,

competindo-lhe: “apreciar os problemas educativos e disciplinares dos alunos; assegurar as

relações com o meio familiar; designar os alunos que devem frequentar as aulas de

recuperação em determinadas disciplinas e acompanhar a evolução decorrente da

frequência das mesmas (...); proceder à coordenação pedagógica e interdisciplinar dos
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professores da turma; proceder à requisição do material didáctico necessário à

concretização das actividades de ensino/ aprendizagem” (Castro, 1995, p. 46).

Sá (1997, p. 90) faz uma análise comparativa das áreas de intervenção e conclui que

há um paralelo, entre as áreas do Director de Ciclo e as do anterior Director de Classe e do

Director de Turma. No entanto, nesta análise, o mesmo autor considera que há a salientar a

função de intervenção na integração do aluno na vida escolar e não a de autoridade do

conjunto dos professores da turma.

Veiga Simão é autor da reforma educativa consagrada na Lei nº 5/73 e que constitui

para a época um passo para a modernização sendo de uma grande abertura.

Os seus projectos tornavam-se ameaçadores para o regime, como se pode ler em

Carvalho (1996, p. 810) “Tão vasta e profunda transformação do nosso caduco sistema

escolar, (...) causou alarme e pavor entre os elementos tradicionais e conservadores da

Nação, que procuravam embargar ou dificultar o avanço das reformas anunciadas”. Era

uma reforma impregnada de uma concepção liberal e do direito à igualdade de

oportunidades. Porém, a revolução de 25 de Abril de 1974 vem travar o impacto que esta

reforma poderia vir a constituir.

2. A ERA PÓS 25 DE ABRIL: DA ESCOLA EM CONVULSÃO À ESCOLA COM UM MODELO

DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E AUTÓNOMA

Com o 25 de Abril de 1974 assiste-se a uma ruptura total com a situação política

antes vigente e a mudanças radicais ao nível da gestão dos estabelecimentos de ensino, com

a destituição imediata dos reitores e directores, consequência dos ventos revolucionários.

Como refere Marçal Grilo (1993, p. 47), o período pós 25 de Abril, pode dividir-se

em três etapas diferentes: a 1ª correspondente aos governos provisórios desde a data de 25

de Abril até ao 1º Governo Constitucional em 1976, é um período instável com 6 governos

no espaço de 1 ano e meio, onde não há uma lei fundamental; a 2ª entre esta data e a

aprovação da lei de Bases do Sistema Educativo, é um período desde 1976 a 1986 com 10

governos com actuações condizentes com o disposto na Constituição da República

Portuguesa e a 3ª etapa, desde 1986 até à actualidade.
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O Ministério da Educação, no pós 25 de Abril, apenas legitima as iniciativas já

tomadas através do Decreto–Lei nº 211/74, de 27 de Maio, muito generalista, e incumbe às

Comissões as mesmas atribuições que antes tinham os reitores.

O governo provisório aponta para reformas mas “o poder deslocava-se para as

escolas e para o movimento social, onde as nascentes estruturas sindicais dos professores

começavam já a assumir um papel de destaque no campo escolar (...).também o movimento

social das escolas se afirmará sem necessitar de qualquer diploma legal regulador prévio,

antes condicionando, pela sua prática, a legislação que posteriormente virá a ser publicada”

(Teodoro, 2001, p. 347).

O processo político tropeçava em contradições, evidentes nas diferentes posturas do

ministro Eduardo Correia, apologista da reforma Veiga Simão e o Secretário de Estado,

feroz opositor da mesma, entrando o ministério em paralisia total (Teodoro, 2001).

Neste contexto, na era pós 25 de Abril de 74, o cargo de director de turma, continua

a reger-se pela legislação anterior a esta data, até à publicação da portaria nº 679/77, que

vai regulamentar o cargo.

A sua área de acção, torna-se mais abrangente competindo-lhe a “articulação com o

conselho directivo e conselho pedagógico; articulação com os alunos; ligação com os

encarregados de educação” (Sá, 1997, p. 102)

O IV Governo provisório, promove a criação do ensino secundário unificado,

projecto integrado nas tendências do desenvolvimento educativo europeu. Os governos

provisórios seguintes continuaram na mesma perspectiva.

De 1976 a 1986 verifica-se um aumento de alunos em todos os níveis do sistema

educativo, devido à extensão da escolaridade obrigatória, aumento da oferta educativa e

aumento de procura por parte de “alguns estratos sociais que passaram a considerar a

educação como factor de valorização e de formação”( Grilo, 1993, p. 410). A procura de

ensino superior e a busca de um título universitário aumentou, sofrendo a rede de ensino

superior grande crescimento, sendo esta uma tendência dominante nos últimos 20 anos.

A partir de 1976 assistimos ao dealbar de um período de normalização no que

respeita à gestão das escolas. As comissões de gestão são substituídas por três órgãos de
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gestão: Conselho Directivo, Conselho Pedagógico e Conselho Administrativo, onde

participam o pessoal docente, discente e não docente. A Portaria nº 677/77 e a Portaria nº

679/77 vão regulamentar o Conselho Directivo e Pedagógico, respectivamente, verificando-

se que o representante dos Directores de Turma passa a fazer parte do Conselho

Pedagógico.

No que concerne ao cargo de Director de Turma verifica-se que, a 12 de Novembro,

é publicada a Portaria nº 970/80, que determina a obrigatoriedade de aceitação do cargo

entre professores, sempre que possível, profissionalizados. Nesta portaria são mencionados

atributos considerados desejáveis para o desempenho deste cargo pedagógico “capacidade

de relacionamento fácil com os alunos, restantes professores, pessoal não docente e

encarregados de educação, expressa pela sua comunicabilidade e modo como são aceites

(...), tolerância e compreensão associados sempre a atitudes de firmeza que impliquem

respeito mútuo; bom senso e moderação; espírito metódico e dinamizador; disponibilidade

para apreciar as solicitações a que têm de responder; capacidade de prever situações e de

solucionar problemas sem os deixar avolumar”. Estas características são supostamente

existentes nos professores de uma forma inata, pois não é oferecida formação específica. E

é claro, nestas qualidades desejáveis, elementos determinantes num perfil de liderança e

gestão.

As atribuições estabelecidas nesta portaria respeitam o desenvolvimento de acções

de promoção da integração dos alunos na vida escolar; o incentivar de condições para um

diálogo permanente com alunos e encarregados de educação, tendo em vista um

esclarecimento e colaboração recíproca do andamento dos trabalhos da solução das

dificuldades pessoais e escolares; criação de condições de participação efectiva dos

professores na planificação dos trabalhos, na acção disciplinar e nas acções de informação

dos alunos e encarregados de educação.

O Director de Turma vai assumindo funções muito abrangentes.

Com a portaria nº 970/80 de 12 de Novembro é criada a figura de Coordenador e

Subcoordenador dos Directores de Turma e é regulamentado o funcionamento do Conselho

dos Directores de Turma. E, como já foi referido é traçado um perfil para o D.T. mas na

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


29

prática não se verifica a escolha de Directores de Turma que respondam às características aí

enunciadas, devido à escassez de pessoal qualificado.

Entre 1980 a 1986, vive-se um período marcado pela rotina burocrática e de crise

organizacional, não articulação entre os diferentes órgãos da escola e um aumento de

centralização ao nível da gestão.

Sucedem-se um conjunto de projectos de Lei de Bases do Sistema Educativo, até

que a Assembleia da República aprovou a Lei de Bases do Sistema Educativo em 1986.

Esta data corresponde, à integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia, em

Janeiro de 1986, o que teve um enorme impacto na evolução e transformação do sistema de

ensino português.

A LBSE defende uma concepção abrangente de Educação onde é o aluno o centro

da construção do saber e o professor apenas um mediador das aprendizagens. Apresenta

uma mudança na estrutura do sistema de ensino, prolongando a escolaridade obrigatória de

seis para nove anos, com 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo.

A preocupação na modernização do sistema educativo exigia “a reforma da

administração educacional com ênfase no reforço da autonomia da escola” como menciona

o despacho 8/SERE/89, publicado a 2 de Agosto de 1989. Este despacho mantém a

composição e funcionamento dos conselhos pedagógicos e seus órgãos de apoio apenas

com modificações que pretendem “conferir-lhes mais eficácia e representatividade”.

Estabelece prioridades para a designação dos directores de turma: professores no 2º ano de

profissionalização, professores do quadro de nomeação definitiva e professores do quadro

de nomeação provisória,

Também estipula as suas atribuições “desenvolver acções que promovam e facilitem

a correcta integração dos alunos na vida escolar; garantir aos professores a existência de

meios e documentos de trabalho e a orientação necessária ao desempenho das actividades

próprias da acção educativa; garantir uma informação actualizada junto dos pais e

encarregados de educação acerca da integração dos alunos na comunidade escolar, do

aproveitamento escolar, das faltas a aulas e das actividades escolares” Portanto, as

atribuições do D.T. são formuladas de uma forma mais sintética mas tocam os mesmos

pontos.
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O D.L. nº172 /91, de 10 de Maio, indica apenas que o director de turma é escolhido

pelo director executivo entre os professores da turma, não mencionando nada mais no que

respeita à selecção entre o conjunto de professores e atribuição de competências. Em 23 de

Setembro de 1992 é publicada a portaria nº 921/92, em que estão formalmente definidas

extensivamente em dezanove alíneas, competências de planificação, organização, controlo

e avaliação que devem ser articuladas por mecanismos de comunicação e informação,

mencionando pela primeira vez, de forma explícita que o D.T. “deve promover junto do

conselho de turma a realização de acções conducentes à aplicação do projecto educativo de

escola, numa perspectiva de envolvimento dos encarregados de educação e de abertura à

comunidade”; “promover um acompanhamento individualizado dos alunos”; “coordenar o

processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos”; “garantir o conhecimento e acordo

prévio do encarregado de educação para a programação individualizada do aluno em termos

de avaliação especializada”. Estabelecem-se, assim, formalmente uma lista de

competências para o Director de Turma, sendo de salientar a responsabilização do Director

de Turma pela participação efectiva do encarregado de educação no processo ensino-

aprendizagem dos alunos.

Posteriormente o decreto regulamentar nº 10 /99, de 21 de Julho, estabelece que o

director de turma é designado pelo conselho executivo entre os professores da turma,

preferencialmente um docente profissionalizado, com competências semelhantes às das

legislações anteriores, mas estabelecendo concretamente que o D.T. e o conselho de turma

deve assegurar a adequação das características do currículo às características dos alunos. As

competências estão mencionadas neste documento de uma forma mais generalista do que

na portaria anterior, e dizem respeito à coordenação do processo ensino-aprendizagem,

articulação deste com os encarregados de educação e apenas na alínea b) do artº 7º,

menciona a promoção da comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e

alunos. É através desta competência, na prática quotidiana, que os alunos percepcionam o

director de turma e se estabelece uma interacção entre eles. Mas, refere a competência de

coordenação, de uma forma explícita, o que se pode interpretar como o desenho do perfil de

um gestor intermédio entre alunos /professores /pais e os órgãos de gestão da escola.

Em nenhum momento é requerida uma formação adequada em áreas como

Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia da Educação, Sociologia da Educação e das
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Organizações, Comunicação e Relações Interpessoais, Concepção e Avaliação de Projectos

e inclusive métodos de condução de reuniões.

A realidade da escola de hoje, em que se desenrola a actividade do D.T. é muito

exigente, deparando-se este com situações que implicam um conhecimento multidisciplinar

e uma acção fundamentada, empenhada e adequada a cada caso concreto.

O decreto-lei nº6/2001 refere a necessidade de um documento - o Projecto

Educativo de Escola - que dê uma resposta à diversidade de realidades, que integre as

linhas de referência a nível nacional, e o contexto local. Igualmente faz referência ao

Projecto Curricular de Turma.

O Projecto Curricular de Turma, tendo como referência o Currículo Nacional e o

Projecto Curricular de Escola, é ainda mais específico porque é elaborado para os alunos de

uma determinada turma, atendendo às suas necessidades e problemas. Pretende-se que

ocorra uma articulação dos saberes e de trabalho, de desenvolvimento de competências,

inter e transdisciplinares. O PCT é o documento que adequa as opções curriculares do PCE

a um grupo restrito, com um determinado perfil e portanto distinto de outro.

Acontece, segundo Leite (2003, p. 117), “a consubstanciação da diferenciação

pedagógica” que deve ser preocupação do Conselho de Turma e a responsabilidade da

coordenação do processo educativo dos alunos cabe à figura do Director de Turma. Assim,

o Director de Turma assume o papel de coordenação no processo de elaboração, aprovação

e avaliação do PCT.

O Director de Turma, através do PCT, tem também responsabilidades na

coordenação do desenvolvimento das áreas curriculares não disciplinares de Área de

Projecto, Estudo Acompanhado, competindo-lhe por inerência do cargo, ministrar a área

curricular não disciplinar de Formação Cívica.

Verifica-se, então, pela análise dos normativos legais, um acréscimo das funções e

atribuições do Director de Turma, ao longo do tempo, numa exigência crescente que na

prática se traduz num trabalho que vai muito para além do disposto na legislação, mas que

não são acompanhadas nem de formação específica ou maior redução da componente

lectiva.
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Assim, o exercício do cargo de D.T. está cada vez mais sobrecarregado e, estando

espartilhado pela legislação, no que obrigatoriamente tem que cumprir, na vivência da

realidade escolar há um enorme espaço em que cada D.T. desenvolve, em plena autonomia

e de acordo com as suas representações de como deve exercer a sua acção, mas esta estará,

também, dependente das representações dos outros intervenientes no processo educativo.

O estudo das representações sociais parece-nos, pois, um ponto primordial no

entendimento do desempenho do cargo de Direcção de Turma.
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