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Ana Maria Bettencourt
1 

 

Agradeço a todos a presença e a disponibilidade para, em conjunto, 

refletirmos sobre o tema do Serviço Público de Educação, a sua natureza e 

as condições em que ele deve ser prestado, tema este que tem estado 

presente na agenda da educação nos últimos tempos. 

Este é o terceiro de um conjunto de seminários em que o Conselho Nacional 

de Educação tem estado a debater, com especialistas e convidados, 

dimensões essenciais que se prendem com o acesso, a qualidade e a 

equidade na educação, dimensões que devem constituir prioridades para o 

desenvolvimento das pessoas e do país, não podendo ser dissociadas umas 

das outras. 

Permitam-me que apresente aqui, de modo breve, alguns pontos essenciais 

desses debates, presentes nos relatórios sobre o Estado da Educação (EE) 

que o CNE tem publicado nos últimos dois anos. 

A propósito das dimensões que referi (acesso, qualidade e equidade), os 

estudos realizados no âmbito do EE têm revelado uma evolução muito 

positiva do nosso sistema, nas últimas décadas, não só em matéria de 

democratização do acesso mas também de equidade, notória nos dados do 

último ciclo do PISA (2009). 

Verificámos que da educação pré-escolar ao ensino superior são assinaláveis 

os progressos alcançados. 

Mas, para além de procurarmos avaliar e valorizar sistematicamente os 

progressos realizados, chamamos também a atenção para os problemas que 

ainda persistem e para os desafios que se colocam. 

Não podemos esquecer a persistência de baixos níveis educativos dos 

adultos, grande parte deles relativos a encarregados de educação de crianças 

que frequentam hoje as nossas escolas, o que tem consequências sérias em 

matéria de capacidade de acompanhamento e orientação escolar dos seus 

filhos. Não estará, portanto, ausente do debate a educação dos adultos, que 

                                                           
1 Presidente do Conselho Nacional de Educação 
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se espera continue a constituir uma aposta das políticas para os próximos 

anos, dela dependendo intimamente o desenvolvimento do país.  

Do mesmo modo, tem estado presente nas reflexões do CNE a preocupação 

com a melhoria da qualidade da educação e dos percursos escolares dos 

nossos alunos. 

Em qualquer caso, as mudanças que se exigem terão sempre de ter como 

pano de fundo uma relação intrínseca entre qualidade e equidade. 

É esta relação que o CNE tem procurado manter bem presente nas reflexões 

que produz, inclusive no seminário que agora se inicia e nos dois mais 

recentes que o antecederam. 

O primeiro seminário, realizado a 17 de abril, centrou-se mais 

especificamente nas questões da equidade e da diversidade, binómio 

incontornável quando se pretende analisar a educação nas nossas sociedades 

e, muito em especial, o serviço público de educação.  

Sabemos que a população escolar tem vindo a diversificar-se com o acesso 

de novas camadas de alunos oriundos de extratos socioculturais mais 

desfavorecidos bem como de crianças, jovens e adultos de origem 

estrangeira, em resultado de fluxos de imigração que se foram 

intensificando e que integraram no sistema mais de 180 nacionalidades.  

Não há, infelizmente, em Portugal, dados rigorosos disponíveis sobre a 

evolução da composição socioeconómica dos alunos ao longo deste período. 

É uma falha das nossas estatísticas, que tenho esperança se possa vir em 

breve a resolver, como condição para uma avaliação rigorosa do nosso 

sistema. 

A promoção da equidade é essencial para que a escola deixe de funcionar 

como um mero instrumento de reprodução e para que as nossas elites 

passem a traduzir a composição social e cultural do país. 

Através de reflexões de caráter científico e de análise do trabalho de redes e 

de professores foi possível constatar que a educação em ambientes 

multiculturais pode ser extremamente enriquecedora e vetor de inovação e 

mudança qualitativa. Estas inovações revelam ser alternativas bem mais 

eficazes que o uso frequente do insucesso e exclusão escolares a que a 
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escola massificada recorre como resposta à diversidade. É por isso que o 

CNE tem insistido que, em sua substituição, e tal como em alguns países já 

é prática assumida, se deve dar maior atenção aos primeiros sinais de 

dificuldades, para que estas não se transformem em desigualdades. 

A diversidade sociocultural tão presente nas nossas sociedades urbanas deve 

ser objeto de uma boa governação. Uma governação que, no caso da escola, 

contribua para a integração e para uma leitura em positivo da diversidade. 

É necessária uma grande atenção às políticas suscetíveis de gerar guetos e 

de acentuar o isolamento e a exclusão. Mais uma vez é essencial 

compatibilizar os desafios da excelência com a equidade.  

No segundo seminário debruçámo-nos sobre as políticas de avaliação das 

escolas e dos alunos, a partir da apresentação de um trabalho da OCDE 

sobre a avaliação no sistema educativo português. Entre as questões 

debatidas salientámos o conceito do valor esperado/acrescentado e o papel 

dos exames na aprendizagem dos alunos.  

Até que ponto os exames nacionais contribuem para que mais alunos 

aprendam mais, isto é, para a qualidade e equidade das aprendizagens e dos 

percursos escolares? Qual o impacto dos exames no trabalho dos alunos, no 

empenho dos pais, nas práticas dos professores e na avaliação das escolas?  

No seminário de hoje vamos debater o Serviço Público de Educação, como 

tarefa fundamental do Estado, inscrita na nossa Constituição e que se realiza 

através de um conjunto diversificado de iniciativas. 

No ano passado, o Conselho Nacional de Educação pronunciou-se sobre os 

aspetos relacionados com o financiamento das escolas públicas e das escolas 

do ensino particular e cooperativo com contrato de associação, através de 

uma recomendação e de um parecer que colocaram a questão do papel que 

cabe ao Estado no modo como é assegurada a educação e o ensino das 

crianças e jovens nas nossas escolas. Sentimos, porém, a necessidade de um 

debate mais amplo na sociedade portuguesa, que permita aprofundar a 

questão das várias alternativas capazes de garantir a melhor educação para 

cada um.  
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Da Europa e dos Estados Unidos da América chegam-nos exemplos de 

modelos que estão a ser ensaiados, como sejam o largo movimento das 

Charter Schools nos EUA, as Free Schools na Suécia ou as Academies em 

Inglaterra. Em todos estes modelos, pese embora as diferenças 

circunstancias que os caracterizam, as escolas integram-se nos respetivos 

sistemas públicos de educação através da contratualização com o Estado das 

condições em que prestam o serviço educativo à comunidade.  

A ideia de contratualização do projeto educativo de cada escola e do direito 

de escolha por parte das famílias tem vindo a surgir também entre nós, 

intimamente ligada à questão da autonomia das escolas e à transferência de 

competências e poderes que essa mesma autonomia deverá envolver.  

Também ao nível das práticas foram desenvolvidos modelos organizativos e 

pedagógicos alternativos, importantes como fonte de estudos e inspiração, e 

que deveriam ser mais debatidas, avaliadas e conhecidas. Igualmente 

deveriam ser debatidas e melhor conhecidas as experiências de recrutamento 

pelas escolas dos seus próprios docentes. 

Mas, apesar das experiências tímidas ensaiadas, a concretização da 

autonomia, tantas vezes anunciada, tem tardado e as condições, recursos e 

apoios de vária ordem que a sua realização exige confrontam-se 

sistematicamente com o centralismo da nossa administração educativa.  

Esperamos que este seminário possa dar um contributo esclarecido para o 

aprofundamento das alternativas que se colocam para fazer do nosso sistema 

educativo um prestador de serviço público de educação mais dinâmico e 

mais eficaz, designadamente no que se refere à melhoria das condições de 

aprendizagem de todas as crianças e jovens.  

Num primeiro painel, procuramos delimitar o âmbito do serviço público de 

educação, para o que contamos com o saber e larga experiência no governo 

da Educação do Dr. Guilherme d’Oliveira Martins, atual Presidente do 

Tribunal de Contas e de Mme. Pauline Musset, da Direção de Educação da 

OCDE, estudiosa dos sistemas de educação europeus, que nos falará das 

políticas de escolha de escola e do seu impacto nos indicadores de equidade 

nos países da OCDE. 
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O segundo painel abordará a relação entre a autonomia das escolas e a 

administração da educação, cabendo aos Professores João Barroso e 

Joaquim Machado equacionar as tensões que estão presentes nessa relação.  

O painel da tarde tratará das questões do financiamento do serviço público 

de educação, com o contributo dos Professores Luísa Cerdeira, Rodrigo 

Queiroz e Melo e Paulo Guinote. 

Por fim, caberá ao conselheiro Bártolo Paiva Campos fazer a síntese deste 

dia de trabalho e apresentar as conclusões possíveis. 

Uma última palavra para agradecer a colaboração na conceção deste 

seminário aos senhores conselheiros Joaquim Azevedo, Maria José Rau e 

Bártolo Paiva Campos e à Assessoria do Conselho e ao Secretariado toda a 

colaboração prestada na organização deste Seminário.  
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SCHOOL CHOICE AND EQUITY: CURRENT POLICIES IN OECD 

COUNTRIES AND A LITERATURE REVIEW1 

 

 

Pauline Musset
2 

 

INTRODUCTION 

THE SCHOOL CHOICE DEBATE 

1. In the last 25 years, more than two-thirds of OECD countries have 

increased school choice opportunities for parents, and it is perhaps one of 

the most ardently discussed issues in the current education policy debate. 

School choice advocates often argue that the introduction of market 

mechanisms in education allows equal access to high quality schooling for 

all: expanding school choice opportunities would allow all students – 

including disadvantaged ones and the ones attending low performing 

schools – to change to better schools. Since school choice has always been 

available for well-off families through residential mobility and through 

enrolment in private schools, advocates suggest that expanding school 

choice to all, including low-income and minority students, will increase 

equity. Choice programmes can be perceived as leading to a general 

improvement in the quality of education, and fostering efficiency and 

innovation.  

2. On the other hand, school choice critics suggest that school choice can 

exacerbate inequities, as it increases sorting of students between schools 

based on their socio-economic status, their ethnicity and their ability, and 

quality can become increasingly unequal between schools. They argue that 

it further advantages those who already have had a better start in life 

because of their parents. They also suggest that school choice reduces the 

                                                           
1 Pauline Musset, OECD. 2012 

 
2 OECD 
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unique potential of schools as social cohesion builders, as schools are 

further segregated by student characteristics.  

3. This literature review on school choice analyses the impact of choice 

schemes on students and on school systems focusing on equity. Reviewing 

the evidence can be difficult, as the literature is often fragmented and 

inconclusive, and the political importance of this research often results in 

high-profile attention given to individual studies rather than systemically 

understanding collected from a larger empirical base (Berends, Cannata and 

Goldring, 2011). Different political groups use evidence that supports their 

positions in favour or against school choice, and their positions relative to 

school choice are largely based on their ideologies, rather than on empirical 

work and evidence of effectiveness (Levin and Belfield, 2004).  

4. This report steps away from the ideological debate and provides 

research-based evidence on the impact of choice on disadvantaged students 

and schools. As “only with data on the consequences of different plans for 

school choice will we be able to reach sensible judgements rooted in 

experience (Fuller and Elmore, 1996, p. 8)”. It uses analysis and statements 

that are supported empirically and attempts to cover the widest possible 

scope of research
1
, and provide responses to the key question of how to 

balance choice with equity considerations.  

5. When planning the introduction of school choice, education systems can 

use different schemes that can have different impact on students and on 

school systems. Why should countries introduce choice mechanisms in their 

education systems? What are the different ways to introduce choice? What 

is the impact of these mechanisms on individual students and on school 

systems? As the evidence shows that more parental choice leads to an 

increase polarization of students by ability and socio-economic background, 

                                                           
1 The aspect of the school choice debate that has received more attention is empirical reviews on the 

impact of school choice on student outcomes and the impact of increasing school choice on 

disadvantaged children. But there is also an interesting and important literature on the impact of 

competition between schools within the public sector, and on public and private voucher programs, 

and weighted student funding, also of interest for our work.  
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how can countries mitigate the negative impact on equity that school choice 

mechanisms tend to have?  

6. To answer these questions, this paper begins with a description and 

overview of existing choice arrangements across OECD countries and 

provides an assessment of their impact. It provides an account of the current 

empirical evidence on the effects of different school choice schemes, 

focusing more particularly on student achievement, especially on 

disadvantaged students, and on the allocation of students into schools. The 

paper then studies the impact of school choice on equity and ends with some 

policy suggestions on how different choice schemes can respond to equity 

considerations: how to combine the parental right to choose with the social 

imperative of equity.  

 

1. WHAT IS SCHOOL CHOICE? 

The rationale for school choice: the introduction of market mechanisms in schooling 

7. School choice programmes partly introduce market mechanisms in 

education, such as consumer choice and competition between schools: 

“school choice essentially positions parents as consumers empowered to 

select from several options – thereby injecting a degree of consumer-driven, 

market-style competition into the system as schools seek to attract those 

families” (Feinberg and Lubienski, 2008, p 2). The introduction of such 

mechanisms induces a change in the basic constraints that schools and 

students face - changes in student mobility, diversification of the supply, 

changes in funding and in parental behaviour - and therefore it induces 

changes in the educational structure.  

8. A diverse provision of education is not completely absent from the 

traditional conception of schooling, which was articulated in terms of 

providing different types of education for different children, and 

differentiated opportunities for top performers with a higher status within 

the same system. However, in the new context in which standards and 

expectations for educational attainment have risen, “the very success of the 

policy efforts to equalise opportunities has produced new demands as 
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households have sought to ensure that their own children have privileged 

access to the best schools and programmes” (OECD, 2006, p. 23). These 

new parental demands, for a much more diverse provision of education and 

for differentiated suppliers, have increased the pressure on countries “to 

deliver more diversified public service” (OECD, 2006) and also to allow 

other providers to do so. Pressures have also come from different public 

sectors, such as health, as efforts aim to raise the productivity of public 

services through the introduction of private providers.  

9. The arguments that justify school choice can be classified according to 

three different premises: the introduction of market mechanisms in 

education to remedy inefficiencies; individualist-libertarian claims of a 

parental right for choice in education; and school choice as a way of making 

education systems more equitable. 

 

Introducing market mechanisms in education to remedy market inefficiencies 

10. The debate about school choice appeared in the 1950’s, especially 

with the publication by Milton Friedman of “The Role of Government in 

Education”, which launched the debate on market mechanisms in education 

and on parental choice. In this view, education is perceived as a service, that 

can be produced under a variety of arrangements and of which parents are 

natural consumers.  

11. For the advocates of market mechanisms in education, the 

government-run public education sector has many problems, because it is 

publicly funded and is a monopoly. Therefore, it has no incentives for an 

efficient and effective use of resources, nor for innovation, which leads to 

uniformity of curriculum, organization and management. According to this 

line of thinking (as developed in Feinberg and Lubienski (2008)), school 

choice introduces competition of schools and forces them to improve their 

performance and their management, which will expand the supply of 

efficient and/or more innovative schools, since these schools are given the 

right to expand by attracting new students (Hoxby, 2006). Apparently low 

performing or inefficient schools risk losing students or/and funding, as 

consumers choose other alternatives. This idea is based on the premise that 
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the quality of education is the main consideration in parents’ decisions about 

schools and that information about school programmes and performance is 

available. Parents would exit their neighbourhood schools whenever it is 

feasible to obtain better educational value at an equal or lesser cost.  

 

The right of parents to choose a school 

12. For parental rights’ advocates, it is legitimate for parents to have 

freedom to choose which education to give to their children, to be in 

accordance to the parents’ way of life and this parental empowerment is 

perceived as a basic human right. This is being justified in a context in 

which the role of education has shifted from being the institution where 

citizens are formed towards having a key role in developing labour market 

skills, key to economic growth and social development. 

 

c. School choice to provide equality of opportunities for all 

School choice represents the latest major attempt to restructure public education in 

order to equalize opportunities among students (Ryan and Heise, 2002) 

13. School choice can also be seen as a tool to promote social justice and 

not only as a goal in itself (Feinberg and Lubienski, 2008). Indeed, the 

better-off have always had the possibility to choose schools for their 

children by moving or by paying tuition for a private school. Therefore, 

introducing school choice for all students can also be seen as a way to 

institutionalize and formalize an arrangement that was the privilege of only 

a few. 

14. Advocates argue that when school choice is not available for more 

disadvantaged students, they are trapped in low performing schools, while 

the most affluent ones have to option to move or to send their children to a 

private school. The main objective of making school choice options 

available for every student is to “level the playing field”, allowing more 

disadvantaged children to access high quality schools they would otherwise 

not be able to attend. Therefore, the students would be the most likely to 

benefit from the introduction of school choice programmes are the ones who 
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have the least access to it (Hoxby, 2003). For that reason, the introduction of 

school choice can be planned in the framework of equity-led reforms. For 

example, in the United States, school choice mechanisms – in particular 

magnet schools were originally advocated in the South as a way to avoid the 

segregation of public schools, and also as a way to empower poor and 

working-class families (Fuller and Elmore, 1996). 

 

Conclusion 

15. School choice is a widely debated issue. Different political groups 

argue in favour or against choice, and there is a need to step away from the 

ideological debate and provide solid research based evidence on the impact 

it can have on performance and on equity. In fact, school choice can be 

viewed from different perspectives and responds to multiple needs: the 

pressure for more diversity in schools, for more efficiency, for more 

parental freedom in choosing their children’s education and the necessity to 

give disadvantaged children the same opportunities than others.  

 

2. DIFFERENT APPROACHES TO SCHOOL CHOICE 

Assessing the availability of choice 

16. Since the 1990s’, many OECD countries have increased the extent of 

choice, particularly in secondary education. Nowadays, most countries 

allow parents and students to choose their school from a diverse array of 

choice, even thought the majority of countries rely mostly on public schools 

to provide education at the primary and lower secondary levels (OECD, 

2011).  

17. The extent of choice can be assessed in different ways. In PISA 2009 

for example, principals were asked to indicate whether there were other 

schools in the local area with which they had to compete for students, at the 

lower secondary level. 
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Figure 2.1. Availability of school choice, as reported by principals (2009)  

Percentage of students in schools where the principal reported the following number of schools 

competing in the same area (PISA 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: OECD (2010a), PISA 2009 Results: Overcoming Social Background: Equity in 

Learning Opportunities and Outcomes (Volume II), PISA, OECD, Paris. 

 

18.  For 60% of students on average across OECD countries, parents 

have, in the above sense, a choice of two or more schools for their children. 

In some countries, the percentage of students for whom school choice is 

available is even higher, such as Australia, Japan, the Slovak Republic, and 

Belgium. In other countries, choice available for students is more limited: in 

Norway, and Switzerland, more than 70 % of principals responded that they 

felt no competition from other schools, while less than 3 % responded that 

way in the Netherlands.  

19.  Nevertheless, caution is required when interpreting these results, 

since they are based on principals’ self-perceptions. Also, the existence of 

other schools in the local area does not automatically imply that all parents 

have access to these, particularly if they are privately managed and ask for 
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high fees, or are selective. The following section analyses these different 

configurations.  

20.  Studying parents’ response to the availability of school choice 

allows to see if parents are sensitive to the incentives given to them by the 

availability of school choice. Ozek (2009) analysed household responses to 

the introduction of intra-district school choice in Pinellas Country schools in 

2003. He showed that parents reacted very strongly to this new opportunity: 

the percentage of students attending another school than their local one went 

from 8 % to 33% for children passing from primary school to lower 

secondary education.  

21.  Understanding the different type of schooling available is important 

to assess the type of choice of schools that parents can make, according to 

the type of school ownership. In addition to public schools, there are 

government-dependent private schools and government-independent private 

schools that parents may choose from (Box 2.1).  

 

Box 2.1. Definitions of type of schools, by ownership 

Public school: a school is classified as public if it is controlled and managed directly by a 

public education authority (“traditional public schools”), or controlled and managed by a 

governing body, whose members are either appointed by a public authority or elected by 

public franchise (“autonomous public schools”).  

Private school: a school is classified as private if it is controlled and managed by a non-

governmental organization or most of the members of its governing board are not appointed 

by a public authority. 

. A government-dependent private school is an institution that receives more than 50 % of 

its funding from government agencies.  

. A government-independent private school is an institution that receives less than 50 % of 

its funding from government agencies 

Source: OECD (2010a), PISA 2009 Results: Overcoming Social Background: Equity in 

Learning Opportunities and Outcomes (Volume II), PISA, OECD, Paris. 
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22. School choice has changed the distribution of students across 

different types of schools. New forms of delivery like government-

dependent private schools have flourished in nearly all OECD countries, in 

addition to private schooling. In 25 out of the 33 OECD countries, public 

authorities finance private schools (except in Estonia, Greece, Ireland, Italy, 

Japan, Mexico and the United States). Figure 2.2 shows the distribution of 

students across schools in OECD countries.  

 

Figure 2.2. Student enrolment by type of schools (2009)  

Results based on school principals' reports (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: For Belgium and France, results from Education at a Glance, 2011 

Source: OECD (2010a), PISA 2009 Results: Overcoming Social Background: Equity in 

Learning Opportunities and Outcomes (Volume II), OECD, Paris and 

OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD, Paris. 
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23. On average across OECD countries, 85% of students are enrolled in 

public education, with enrolment in government-dependant private schools 

exceeding 10 % of all students at the lower secondary level in 12 countries 

(the Netherlands, Belgium, Ireland, Chile, Australia, Korea, Spain, France, 

Denmark, Luxembourg, Hungary and Sweden) and enrolment in 

government-independent schools exceeds 10 % in Australia, Korea, Japan 

and Mexico. It is also worth highlighting that more than 50% of students in 

the Netherlands, Ireland and Chile are enrolled in privately managed 

schools. In contrast, in Turkey, Iceland and Norway, more than 98% of 

students attend schools that are managed publicly. 

 

Gauging school choice arrangements 

24. The availability and use of school choice is very difficult to capture 

in a typology, as data on how many students attend a school other than their 

local school and how it relates to the availability of formal choice 

arrangements is very hard to collect. Additionally, this may vary 

considerable at the local level. This section categorises and describes school 

choice arrangements based on the criteria used to select students across 

different types of schools, whether public or private. 
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Table 2.1. The structures of choice in OECD countries (2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD, Paris. 

  

Selective On w hich criteria 
Creation of new autonomous 

public schools

Students can attend government-

dependent schools

Australia m m m m m Yes m

Austria Yes Yes No x No Yes No

Belgium (Fl.) No Yes No x m Yes Yes: school vouchers

Belgium (Fr.) No Yes No x No Yes No

Canada m m m m m m m

Chile No Yes No x No Yes Yes: school vouchers and funding follow s students

Czech Republic Yes Yes Yes Academic Yes Yes Yes: funding follow s students

Denmark Yes Yes No x Yes Yes No

England Yes Yes Yes Academic, religous and gender Yes Yes No

Estonia Yes Yes Yes Academic, religous, gender and any criteria they w ish m Yes Yes: school vouchers, funding follow s students, and tuition tax credits

Finland Yes No Yes Academic Yes Yes Yes: funding follow s students

France Yes No No x No Yes Yes: school vouchers and funding follow s students

Germany Yes No Yes x Yes Yes Yes: school vouchers and tuition tax credits

Greece Yes No Yes x No No No

Hungary Yes Yes No x Yes Yes Yes: funding follow s students

Iceland Yes Yes No x Yes Yes Yes: funding follow s students

Ireland Yes Yes Yes Religous and gender Yes Yes Yes: funding follow s students

Israel Yes No No x m Yes Yes: funding follow s students

Italy No Yes No x Yes No Yes: school vouchers

Japan Yes No Yes Any criteria they w ish No No No

Korea Yes No No x No No No 

Luxembourg Yes Yes No x Yes Yes No

Mexico Yes Yes No x No No No

Netherlands No Yes No x No Yes Yes: funding follow s students

New  Zealand No Yes Yes x Yes Yes Yes: school vouchers 

Norw ay Yes No No x No Yes No

Poland Yes Yes Yes x No Yes Yes: school vouchers and funding follow s students

Portugal Yes Yes Yes x No Yes Yes: funding follow s students and tuition tax credits

Scotland Yes Yes No x Yes Yes Yes; money follow s students and tuition tax credits

Slovak Republic Yes Yes No x Yes Yes Yes: money follow s students

Slovenia m m m m m m m

Spain Yes Yes Yes Financial No Yes Yes; school vouchers 

Sw eden Yes Yes No x No Yes Yes: money follow s students

Sw itzerland Yes No No x No Yes No

Turkey Yes Yes No x m No Yes: school vouchers

United States Yes No No x Yes No Yes, school vouchers, funding follow s students and tuition tax credits

Selective On which critieria 
Creation of new autonomous 

public schools

Students can attend government-

dependent schools

Australia m m m m m Yes m

Austria Yes Yes Yes Academic No Yes No

Belgium (Fl.) No Yes No x m Yes Yes: school vouchers

Belgium (Fr.) No Yes No x No Yes Yes: school vouchers

Canada m m m m m m m

Chile No Yes Yes Academic and gender No Yes Yes: school vouchers and funding follow s students

Czech Republic Yes Yes Yes Academic Yes Yes Yes: funding follow s students 

Denmark Yes Yes No x Yes Yes No

England Yes Yes Yes Academic, religious and gender Yes Yes No

Estonia Yes Yes Yes Academic, religious, gender and other critieria m Yes Yes: school vouchers, funding follow s students, and tuition tax credits

Finland Yes No Yes Academic Yes Yes Yes: funding follow s students 

France Yes Yes No x No Yes Yes: school vouchers and funding follow s students

Germany Yes Yes Yes Academic Yes Yes Yes: school vouchers and tuition tax credits

Greece Yes No Yes m No No No

Hungary Yes Yes Yes Academic Yes Yes Yes: funding follow s students

Iceland Yes Yes No x Yes Yes Yes: funding follow s students

Ireland Yes Yes Yes Religious and gender No Yes Yes: funding follow s students

Israel Yes No No x m Yes Yes; school vouchers and tuition tax credits

Italy No Yes No x Yes No Yes: school vouchers and tuition tax credits

Japan Yes No Yes Any criteria they wish No No No

Korea Yes No No x No Yes No

Luxembourg Yes Yes No x Yes Yes No

Mexico Yes Yes Yes Academic No No No

Netherlands No Yes Yes Academic No Yes Yes: funding follow s students

New Zealand No Yes m m Yes Yes No

Norway Yes No No x No Yes No

Poland Yes Yes Yes x No Yes Yes: school vouchers and funding follow s students

Portugal Yes Yes Yes x Yes Yes Yes: money follow s students and tuition tax credits

Scotland Yes Yes No x Yes Yes Yes: funding follow s students and tuition tax credits

Slovak Republic Yes Yes Yes Academic Yes Yes Yes; school vouchers and funding follow s students

Slovenia m m m m m m m

Spain Yes Yes Yes Financial No Yes Yes; school vouchers and funding follow s students

Sweden Yes Yes No x No Yes Yes: funding follow s students

Switzerland Yes No m m No Yes No

Turkey a a Yes a m a m

United States Yes No No x Yes No Yes: school vouchers, funding follow s students, and tuition tax credits

Primary 

Expansion of choice within the public sector in the last  25 years

Lower Secondary

There are some financial incentives that allow  parents to attend any 

private school (voucher,per-student funding that follow s the student 

and tuition tax credits)

Geographical assignment 

Families w ho choose so can 

enrol their children in another 

public school 

Criteria of admission for public schools There are some financial incentives that allow  parents to attend any 

private school (voucher,per-student funding that follow s the student 

and tuition tax credits)

Geographical assignment 
Possibility  to apply  to another public 

school (if places available)

Criteria of admission Expansion of choice within the public sector in the last  25 years
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25. Most school systems are based on geographical assignment of 

students to their neighbourhood school, combined with a certain flexibility 

to choose among other schools. However, parental choice is often restricted 

in different ways, including academic and other admission criteria. There 

are different types of criteria that govern choice, to ensure equity or quality, 

and which may limit the effective extent of choice available, and this will be 

developed in the following section. Table 2.1 provides an overview of the 

extent of school choice across OECD education systems.  

 

Limited school choice: geographical assignment 

26. In 27 out of the 33 OECD countries, the location of the family’s 

residence and its proximity to the school is the principal criteria for 

assigning schools to students for both primary and lower secondary schools. 

Traditionally, this method has been the prevalent one, as it was seen as the 

most likely method to ensure that all students have access to a public school 

and to ensure everyday travel to and from school as short, safe and 

convenient, and to strengthen links with the community. 
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Table 2.2. School choice in primary and lower secondary public schools in 

OECD countries (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. No information for Australia, Canada, Slovenia, Turkey (for lower secondary) 

Source: OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD, Paris 

 

27. Table 2.2 shows that no (or very limited) choice of schools is more 

common for the primary level than for lower secondary. In Finland, France, 

Germany, Greece, Korea, Norway and Switzerland, initial school 

assignment for primary school student is based on geographical area: pupils 

are usually placed in the school nearest to their house. Similarly, in the 

Initial 

assignment 

based on 

geographic

al area

schools

Families are 

given a 

general 

right to 

enrol in any 

traditional 

public 

school they 

w ish 

There is 

free choice 

of other 

public 

schools if  

there are 

places 

available

Existence 

of 

restrictions 

and 

conditions: 

families 

must apply 

to enrol in a 

public 

school 

other than 

the 

assigned 

one

Others 

restrictions 

or 

conditions

Initial 

assignment 

based on 

geographic

al area

schools

Families are 

given a 

general 

right to 

enrol in any 

traditional 

public 

school they 

w ish 

There is 

free choice 

of other 

public 

schools if  

there are 

places 

available

Existence 

of 

restrictions 

and 

conditions: 

families 

must apply 

to enrol in a 

public 

school 

other than 

the 

assigned 

one

Others 

restrictions 

or 

conditions

Open enrolment 

Belgium (Fl.) No Yes Yes No No Belgium (Fl.) No Yes Yes No No

Belgium (Fr.) No Yes Yes No No Belgium (Fr.) No Yes Yes No No

Chile No Yes Yes No No Chile No Yes Yes Yes No

Italy No Yes Yes No m Italy No Yes Yes No m

Netherlands No Yes Yes No No Netherlands No No Yes Yes Yes

New  Zealand No Yes Yes Yes No New  Zealand No Yes Yes Yes No

Geographical assignment w ith choice among public schools 

Austria Yes Yes Yes No Yes Austria Yes Yes Yes Yes Yes

Czech Republic Yes Yes Yes Yes No Czech Republic Yes Yes Yes Yes No

Denmark Yes Yes Yes No No Denmark Yes Yes Yes No No

England Yes Yes Yes Yes No England Yes Yes Yes Yes No

Estonia Yes Yes Yes Yes No Estonia Yes Yes Yes Yes No

Hungary Yes Yes Yes No No France Yes No Yes No No

Iceland Yes No Yes No No Germany Yes No Yes Yes Yes

Ireland Yes Yes Yes Yes No Hungary Yes Yes Yes Yes No

Luxembourg Yes Yes Yes No No Iceland Yes No Yes No No

Mexico Yes Yes Yes No No Ireland Yes Yes Yes Yes No

Poland Yes No Yes Yes Yes Luxembourg Yes Yes Yes No No

Portugal Yes Yes Yes Yes No Mexico Yes Yes Yes Yes Yes

Scotland Yes No Yes No Yes Poland Yes No Yes Yes Yes

Slovak Republic Yes Yes Yes No No Portugal Yes Yes Yes Yes No

Spain Yes Yes Yes Yes No Scotland Yes No Yes No Yes

Sw eden Yes No Yes No No Slovak Republic Yes Yes Yes Yes No

Sw itzerland Yes No No No No Spain Yes Yes Yes Yes No

Turkey Yes No Yes No No Sw eden Yes No Yes No No

United States Yes m No No Yes United States Yes m No No Yes

No choice among public schools No choice among public schools 

Finland Yes No No Yes Yes Finland Yes No No Yes Yes

France Yes No No No No Greece Yes No No Yes No

Germany Yes No No Yes No Israel Yes No No Yes No

Greece Yes No No Yes No Japan Yes No No Yes No

Israel Yes No No No No Korea Yes No No No Yes

Japan Yes No No Yes No Norw ay Yes No No No m

Korea Yes No No No Yes Sw itzerland Yes No No No No

Norw ay Yes No No No m

Primary Lower secondary

Open enrolment 

Geographical assignment w ith choice among public schools



SEMINÁRIO 

 30 

United States, even if the way students are assigned to schools varies 

according to each State and each district, zoning schemes prevail in most 

cases: children are sent to a zoned neighbourhood school, determined by a 

school planner (Schneider, Teske and Marschall, 2000). In most OECD 

countries, the array of choice for parents is wider at the lower secondary 

level than it is at the primary level, and catchment areas, very common at 

the primary level, are somewhat less common at the secondary school level: 

only in two countries (Greece and Korea) secondary school students have to 

attend the school in their catchment area. Even in the countries where school 

choice is available, students are initially assigned to school on a 

geographical basis, with the exception of Belgium (Flanders), Chile, the 

Netherlands and New Zealand. 

28. However, it can be acknowledged that even without any formal 

choice mechanisms, some parents still find ways to exercise choice and 

choose the school for their children, finding ways to go around the official 

policies (by declaring another address than their real residence for example), 

buying into a neighbourhood to gain access to a particular school, and even 

engaging themselves in the definition of catchment boundaries. As this 

capacity is strongly linked to their social, cultural and economic resources, it 

is considered un-equitable and is one of the reasons that lead countries to the 

introduction of more choice in their public schooling.  

 

School choice within the public sector 

Flexible choice and initial geographical assignment: a frequent configuration in OECD 

countries 

29. A majority of countries combine geographical assignment of 

students to schools with certain flexibility beyond the initial assignment, 

through a variety of choice mechanisms that have emerged since the 1970s. 

In 23 out of 33 OECD countries, parents are allowed to choose another 

public school if there are places available at the primary school level. In 

Sweden for example, intra-district school choice was introduced at the 

beginning of the 1990s (skolvalsreformen). The previous figure indicates 
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that 24 out of the 33 OECD countries allow a certain degree of choice 

within public schools at the lower secondary level.  

30. However, even if choice exists in many countries, it is restricted in 

different ways, which de facto can limit the exercise of choice: parents have 

to apply for a different public school in 20 countries for lower secondary 

schools, as shown in Table 2.3. Depending on the admission criteria, they 

are not sure to be able to attend the school of their choice. In Poland, parents 

can choose another lower secondary school than that automatically assigned 

but the headmaster can refuse, even if the school has free places. In Ireland, 

parents have a strong voice in the choice of lower secondary school for their 

child, but that choice may be modified because of availability or advice 

from teachers, psychologists, or other education personnel regarding the 

suitability of a school for the child, the same configuration also existing in 

Germany. In France, even if there has been no major reform concerning 

school choice, local assignment rules to schools have become more flexible 

for lower secondary schools (assouplissement de la carte scolaire). As there 

is little data on how this flexibility is exercised, its extent is difficult to 

assess.  

  



SEMINÁRIO 

 32 

Table 2.3. Selection criteria for public schools across OECD countries (2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. No information for Australia Canada, Slovenia and Turkey (for lower secondary) 

Source: OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD, Paris. 

 

31. The criteria to apply to another school vary according to the country 

and to the schooling level. In primary education, there are not many 

selection criteria beyond the location of residence. Only in four countries 

(Czech Republic, England, Estonia and Finland
1
) are primary schools 

allowed to be selective academically.  

32. It is more common for lower secondary schools to be selective, as is 

the case in 17 countries out of 33. In Japan and in the Netherlands, schools 

                                                           
1 This does not mean that all primary schools in these countries select their students on this basis, but 

that there are entitled to.  

Academic 

criteria

Financial 

criteria 

(family 

income)

Religious 

criteria

Gender 

criteria

Any criteria 

they w ish

Academic 

criteria

Financial 

criteria 

(family 

income)

Religious 

criteria

Gender 

criteria

Any criteria 

they w ish

Public primary schools cannot be selective

Austria No No No No No Belgium (Fl.) No No No No No

Belgium (Fl.) No No No No No Belgium (Fr.) No No No No No

Belgium (Fr.) No No No No No Denmark No No No No No

Chile No No No Yes No France No No No No No

Denmark No No No No No Iceland No No No No No

France No No No No No Italy No No No No Yes

Germany No No No No No Korea No No No Yes No

Greece No No No No No Luxembourg No No No No No

Hungary No No No No No Norw ay No No No No No

Iceland No No No No No Poland No No No No No

Luxembourg No No No No No Portugal No No No No No

Mexico No No No No No Scotland No No No No No

Netherlands No No No No No Sw eden No No No No No

New  Zealand No No No No No Sw itzerland No No No No No

Poland No No No No No United States No No No No No

Portugal No No No No No

Norw ay No No No No No Public low er secondary schools can be selective

Scotland No No No No No Austria Yes No No No No

Slovak Republic No No No No No Chile Yes No No Yes No

Sw eden No No No No No Czech Republic Yes No No No No

Sw itzerland No No No No No England Yes No Yes Yes No

Turkey No a No No No Estonia Yes No Yes Yes Yes

United States No No No No No Finland Yes No No No No

Germany Yes No No No No

Public primary schools can be selective Greece No No No No No

Czech Republic Yes No No No No Hungary Yes No No No No

England Yes No Yes Yes No Ireland No No Yes Yes No

Estonia Yes No Yes Yes Yes Israel No No Yes Yes No

Finland Yes No No No No Japan No No No No Yes

Ireland No No Yes Yes No Mexico Yes No No No No

Japan No No No No Yes Netherlands Yes No No No Yes

Israel No No Yes Yes No New  Zealand No No No Yes No

Spain No Yes No No No Slovak Republic Yes No No No No

Italy No No No No Yes Spain No Yes No No No

Korea No No No Yes No

Public low er secondary schools cannot be selective
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are free to set any admission criteria. The academic criterion is common to 

decide how children are assigned to schools, and it is determinant in 10 

countries (Austria, Chile, the Czech Republic, England, Estonia, Finland, 

Germany, Hungary, Mexico, the Netherlands and the Slovak Republic). 

33. Other important criterion is the specialization of the school’s 

programmes. In the United States, some districts place students in schools 

with consideration to academic diversity, class size and income diversity. In 

England, all parents can express preferences about which school their 

children will attend, but admission policies vary drastically from region to 

region, and even from school to school, as the criteria depends of the local 

education authority. Some of them give priority to proximity, some schools 

can also select on the basis of ability. Parents have no guarantee of being 

able to attend the school of their choice if the school is oversubscribed. Only 

50% of students attend their neighbourhood school.  
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Figure 2.3. Selectiveness of schools’ admission criteria, as reported by 

principals (2009) 

Percentage of students in schools where the principal never considers the following 

statements as a "prerequisite" or a "high priority" for admittance at school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. no data for France  

Source: OECD (2010a), PISA 2009 Results: Overcoming Social Background: Equity in 

Learning Opportunities and Outcomes (Volume II), PISA, OECD, Paris. 

 

Box 2.2. School choice arrangements in selected OECD countries 

Denmark: Parents have the right to enrol their children in the municipal 

school of their choice, if the school is willing to take the children. Also, in 

some municipalities, parents can choose freely, according to the guidelines 

agreed on by the municipal council, between district schools and other 

schools in the municipality. Approximately 9% of students apply to go to a 

school other than their local school, and 86 % of these demands are granted 

(OECD, 2006).  

Finland: Students may apply to a school other than the one assigned to 

them. For the selection of students that are not in their catchment area, 
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schools can choose the criteria (presence of siblings in school, distance from 

home, students’ language choice and other academic criteria) but must apply 

the same criteria to everybody (OECD, 2006). 

Hungary: there is open enrolment to any school in the district, and access to 

schools outside the district can only be denied to parents if there is a lack of 

places. Primary schools are not allowed to hold entrance exams (OECD, 

2006).  

New Zealand: an open enrolment scheme was introduced in 1989. In 1991, 

children were no longer guaranteed a place in their local school. Even if 

schools receive most of their funding from the government, they are also 

allowed to supplement that funding with fund-raising activities, non-

compulsory fees from parents and grants from foundations and firms. 

Oversubscribed schools have the right to determine their selection criteria, 

which in general are residence or having siblings in the school. However, 

principals can also select the children according to their ability (Ladd and 

Fiske, 2001). Schools can also charge additional “student fees” (even if 

public schools continue to be free) (Morphis, 2009).  

Poland: since 1990, there is open enrolment to any public school. 

Nevertheless, there are long administrative procedures for certain highly 

demanded schools (OECD, 2006). 

Spain: Parents are given the right to choose in the Spanish Constitution. 

Criteria for attendance in oversubscribed schools depend on the jurisdiction, 

such as the proximity to the family home or attendance of siblings (OECD, 

2006). 

United States: increasing parental choice has been one of the leading themes 

of educational policy during the last 25 years. Along these lines, open 

enrolment programmes, such as inter-district or intra-district school choice, 

have become more and more popular: as for 2005, 27 States had passed 

legislation authorizing districts to implement intra-district school choice 

schemes, and 20 States have done the same for inter-district choice 

programmes (Ozek, 2009). 
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Source: OECD (2006), Demand-Sensitive Schooling? Evidence and Issues, 

OECD, Paris ; Ladd H. and Fiske E. (2001), “The Uneven Playing Field of 

School Choice: Evidence from New Zealand”, Journal of Policy Analysis 

and Management, Vol. 20 ; Ozek U. (2009), “The Effects of Open 

Enrolment on School Choice and Student Outcomes”, Working Paper N° 

26, National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education 

Research ; Morphis E. (2009), “The Shift to School Choice in New 

Zealand”, National Center for the Study of Privatization in Education, 

Teachers College, Columbia University. 

 

Full parental choice among public Schools 

34. There are a few countries where parents have complete freedom to 

choose among public schools. In Belgium, Chile, Italy, the Netherlands and 

New Zealand, students are not assigned to public schools on a geographical 

basis. With the exemption of the Netherlands, where schools can select 

students on academic criteria, parents apply to the school of their choice, on 

the principle “first-come, first-serve”: their application can only be rejected 

if the school is at full capacity.  

 

Choice by enhancing diversity of provision by public Schools 

35. Since 1985, more opportunities for school choice at the primary and 

the lower secondary levels in public education have been developed through 

the diversification of the public supply of education in nearly all OECD 

countries. This includes more traditional public schools, as well as public 

schools with a special emphasis (“specialized schools”: art schools, schools 

with strong music programmes, technology schools), or different facilities 

that draw students from across a district (e.g. in the United States, magnet 

schools). In Poland for example, candidates for the first grade can choose 

between a school in their area of residence, a sports school, a school with 

sport classes, a school of sport proficiency, or a school of fine arts of an 

appropriate level. For both of these cases, children who live within the area 

of a particular primary school have priority for admission (OECD, 2006). 
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Box 2.3. Selected examples of specialized schools 

Czech Republic: schools can establish special programmes that have a 

specific focus (foreign languages, sports, sciences, visual arts): 10% of 

students attend these schools. Parental demand for these types of 

programmes is high, especially for intensive teaching in language and in 

sports.  

England: English State schools have been given considerable freedom to 

specialize and to offer additional services to students, and any school can 

apply to become a specialist school: specialist schools can focus on a special 

subject, while meeting the National Curriculum requirements.  

Hungary: due to the decrease in the number of children, lower secondary 

schools have free resources to develop specialized profiles, responding to a 

diverse demand for students. Schools can decide their own school 

curriculum (based on the national core curriculum). As a consequence, most 

schools offer advanced programmes, sometimes in subjects that are not 

taught in other schools (history of art, drama, etc.). Popular schools organize 

entrance examinations. 

Poland: general secondary schools are allowed to choose their curriculum. 

There is a strong competition among schools to attract the best students.  

United States: public specialist schools, “magnet schools” became a form of 

school choice in 1973, after the Supreme Court ruled that Northern cities 

had to desegregate. They first emerged in Cincinnati and Milwaukee, to then 

spread to the rest of States. Implemented in low-income neighbourhoods, 

their goal was that educational diversity in public schools and minimum 

educational requirements would hold back into the public school system the 

white middle-class urban population. By introducing innovative curricula 

and instructional approaches, magnet schools can contribute to improve the 

overall educational quality of the school system.  
Source: Elmore R. and B. Fuller (1996), “Empirical Research on Educational Choice: What 

Are The Implications for Policy-Makers?” in Fuller B. and R. Elmore (eds) Who Chooses? 

Who Loses? Culture, Institutions, and the Unequal Effects of School Choice, Teachers 

College Press: New York; OECD (2006), Demand-Sensitive Schooling? Evidence and 

Issues, OECD, Paris. 
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Table 2.4. Diversity within public schooling (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. m indicates that no data is available.  

Source: OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD, Paris. 

Primary
Low er

secondary
Primary

Low er

secondary
Primary

Low er

secondary

Australia m m Yes Yes No No

Austria No No Yes Yes Yes Yes

Belgium (Fl.) m m Yes Yes No No

Belgium (Fr.) No No Yes Yes No No

Canada m m m m m m

Chile No No Yes Yes Yes Yes

Czech Republic Yes Yes Yes Yes No No

Denmark Yes Yes Yes Yes Yes Yes

England Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Estonia m m Yes Yes No No

Finland Yes Yes Yes Yes No No

France No No Yes Yes Yes Yes

Germany Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Greece No No No No Yes Yes

Hungary Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Iceland Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Ireland Yes No Yes Yes Yes Yes

Israel m m Yes Yes Yes Yes

Italy Yes Yes No No Yes Yes

Japan No No No No Yes Yes

Korea No No No Yes Yes No

Luxembourg Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Mexico No No No No Yes Yes

Netherlands No No Yes Yes Yes Yes

New  Zealand Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Norw ay No No Yes Yes Yes Yes

Poland No No Yes Yes Yes Yes

Portugal No Yes Yes Yes Yes Yes

Scotland Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Slovak Republic Yes Yes Yes Yes No No

Slovenia m m m m m m

Spain No No Yes Yes Yes Yes

Sw eden No No Yes Yes No No

Sw itzerland No No Yes Yes Yes Yes

Turkey m m No a Yes a

United States Yes Yes No No Yes Yes

Some public schools 

benefit of an increased 

level of autonomy. 

Students can attend 

government-dependent 

private schools. 

Students can attend 

government-independent 

private schools. 
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36. In a large number of countries (Czech Republic, Denmark, England, 

Finland, Germany, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, New 

Zealand, Portugal, Scotland, the Slovak Republic and the United States), 

during the 1980s’ and 1990s’, some public schools were given more 

autonomy from educational authorities (e.g. in the United States, “charter 

schools”), at the primary and the lower secondary level. The existence of 

this type of autonomous schools allows to include a certain degree of 

diversity in the supply of education, as they are allowed to vary in their 

management, organization and even in some countries, curriculum.  

37. Parents who do not want their children to attend traditional public 

schools can also, in many OECD countries, choose government-dependent 

private schools, that have been promoted by a number of reforms since the 

1980s. Government-dependent private schools are allowed in 27 countries at 

the primary level, and in 28 at the lower secondary level out of 36 OECD 

countries. These schools are generally free of charge as they are financed by 

public authorities, thus offering new options for parents and their children.  

38. Their importance varies according to countries as shown in Figure 

2.2: in some countries, only a very small portion of the students enrol in 

government-dependant private schools, but in others, the majority of the 

student body attend these schools (65 % of students in the Netherlands, 60 

% in Belgium, 50 % in Chile and Ireland, 30 % in the Spanish centros 

concertados, 20 % in France).  

39. The success of diverse school providers, such as magnet and charter 

schools, and other types of autonomous schools show that many parents are 

willing to exercise school choice, in order to find higher quality education 

for their children, without leaving the public education system (Fuller and 

Elmore, 1996), while also allowing to develop positive externalities that 

dynamise the rest of the school system (Blank, Levine and Steel, 1996). 

Therefore, supporters of autonomous schools and government-dependant 

private schools argue that they can improve student achievement and 

attainment, serve as laboratories for innovation, provide choice to families 

that have few options, and promote healthy competition with traditional 

public schools.  
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Financing school choice between private and public schools 

Universal voucher schemes: mechanisms to incentivise and extend school choice 

40. In some countries, financial mechanisms exist to promote school 

choice and are also available for private schools. Parents are given a 

voucher (that can also be virtual, if school funding is per-student and money 

follows the child) that covers the costs of tuition of the school they wish to 

attend, or they can be offered tuition tax credits to offset the price of private 

school. This type of configuration is nevertheless not very common in 

OECD countries, and the precise design of these mechanisms can vary quite 

significantly from country to country (Table 2.5). Vouchers are also more 

wide-spread for government-dependant private schools than for independent 

private schools.  
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Table 2.5. Financial mechanisms to promote school choice at the lower 

secondary level (2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a indicates that no data is available.  

Source: OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD, Paris. 
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Austria No No No No No a No No

Belgium (Fl.) Yes Yes No No No a No m

Belgium (Fr.) Yes Yes No No No a No a

Chile Yes Yes a Yes Yes a No No

Czech Republic No No a Yes Yes a No a

Denmark No No No No No a No No

England a a No No No a No No

Estonia Yes Yes a Yes Yes a Yes a

Finland a a a Yes Yes a No a

France Yes Yes No Yes Yes No No No

Germany Yes Yes a No No a Yes a

Greece No a No No a a a No

Hungary No No a Yes Yes a No a

Iceland No No a Yes Yes a No a

Ireland No a No Yes a No a No

Israel Yes Yes a No No m No No

Italy Yes a No No a No a Yes

Japan No a No No a No a No

Korea No No a No No a No a

Luxembourg No No No No No No No No

Mexico a a a No a a a No

Netherlands No No No Yes Yes Yes No No

New  Zealand Yes Yes Yes No No No No No

Norw ay No No No No No a No No

Poland Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No

Portugal a a a No Yes Yes Yes Yes

Scotland No No No Yes m Yes No Yes

Slovak Republic Yes Yes a Yes Yes a No a

Spain Yes Yes a No No a No No

Sw eden No No a Yes Yes a No a

Sw itzerland No No No No No a No No

United States a a Yes m a Yes a Yes

School vouchers (also referred to as 

scholarships) are available and 

applicable

Funding follow s students w hen they 

leave for another public or private 

school 

(w ithin the school year)

Tuition tax credits are 

available to help families

offset costs of private 

schooling
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41. The Flemish educational system (Belgium) is characterized by a 

large autonomy for schools, a public funding for all schools and an almost 

unlimited parental choice. Indeed, parents and students can choose among 

different providers and most importantly, they can choose among a diversity 

of schools. There is an important amount of competition among schools, 

differentiated along religious lines, pedagogy or by the governing body that 

organizes them (municipality, confession, non-profit organization). As 

money depends on the number of students enrolled and schools are not 

allowed to charge extra fees, this represents a virtual voucher for parents to 

choose the school of their choice, among all schools, public and private. 

Until 2003, school choice was largely unregulated and operated as a quasi-

market (Cantillon, 2009) as parents could choose any school for their 

children and schools were free to set their admission policies. This 

configuration was not positive for equity, as schools were able to select their 

students, by for example starting registration long in advance, of which 

disadvantaged parents were unaware of. From 2003, new admission policies 

for all schools were established, on the basis of "first come, first served", 

with a common registration data for all schools, publicly communicated. 

Schools are no longer allowed to be selective and have to give priority to 

siblings of children already in the schools and children from disadvantaged 

background. Since 2008, schools can also use geographical criteria when 

demand for a school exceeded its capacity.  

 

Box 2.4. Spotlight on Sweden’s voucher system 

The Swedish voucher reform is particularly interesting for three reasons:  

. The reform was radical: in 1992, a universal voucher system has replaced 

the previous centralized system of school financing and school choice was 

introduced. Parents were allowed to use a virtual voucher, equivalent in 

value to the average cost of educating a child in a public school, in the 

public or private school they wish. Schools cannot select students on any 

other basis than “first-come-first serve”. Parents cannot “top up” the 

voucher, which also means that private schools cannot charge any additional 

fees. 
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. This reform resulted in a very rapid growth of the number of private 

schools. Any school can be eligible for public funding, as long as they 

follow the national curriculum and do not select their students, based on 

‘first come, first served’.  

. Most of these new private schools are non-denominational and compete 

with public schools for the same groups of students.  

Source : Böhlmark A. and M. Lindahl (2007), “The Impact of School Choice on Pupil 

Achievement, Segregation and Costs: Swedish Evidence”, IZA Discussion Paper No. 2786 

 

Universal progressive vouchers 

42. A number of countries have developed choice schemes that aim to 

respond to both choice and equity concerns. In the Netherlands, formula 

funding with additional weights for disadvantaged students was adopted for 

all primary schools in 1985 and these funding schemes act as a virtual 

vouchers, technically universal. The funding attached to each voucher that 

goes to the school varies according to the characteristics of the student, and 

schools receive more funding per students if they enrol students whose 

parents have lower educational attainment. Such a system can be defined as 

a universal progressive voucher scheme. Although the level of funding for 

each school is determined by the needs of individual students, there is no 

requirement that schools use these extra resources directly on these students. 

Empirical research conducted by Ladd and Fiske (2009) show that these 

mechanisms have succeeded in distributing differentiated resources to 

schools according to their different needs: primary schools with a high 

proportion of “weighted” students have on average about 58% more 

teachers per student, and also more support staff. 

43. Chile also has a progressive voucher scheme: in 1981, the country 

began financing public and most private schools with vouchers and equal 

weights for all students, combined with unrestricted school choice. This 

means that public schools and private schools that do not charge tuition 

received a per-student voucher of the same amount, as fee charging 

selective private schools continue operating without public funding. 
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Research indicates that it significantly increased segregation between 

schools (Elacqua, 2009). In 2008, the system was reformed and the flat-rate 

voucher was turned into weighted one, to provide more resources for 

students from lower socio-economic background: the value of the voucher is 

50% higher for students from low socio-economic backgrounds and for 

indigenous children, and in 2011 the voucher has been increased 21% for 

the most disadvantaged students (approximately 40% of the recipients). 

There is preliminary evidence that shows that this weighted voucher system 

can mitigate the segregation effects between schools (Elacqua, 2009).  

44. Some countries have universal but partial voucher systems; as is the 

case in Australia. Since 1974, every student who chooses to enrol in a 

private school can obtain a government subsidy worth between 15 % and 85 

% of total tuition costs
1
. The level of the subsidy (combined federal and 

state grant) varies according to the financial means of the students’ families, 

and there are government regulations on how the money should be spent 

(Watson and Ryan, 2009). 

 

Targeted voucher programmes to incentivise disadvantaged families to choose 

Schools 

45. Targeted vouchers are part of a further set of choice policies that 

allow certain students (in the basis for example of their family income, 

education, school they attend) to choose private as well as public schools. 

Their aim is to provide choice and alternative educational opportunities to 

families that cannot easily exercise choice by residential selection or by 

attending private schools. Most of these programmes are not nation-wide, 

but operate at a local level, in a school district for example.  

 

                                                           
1 Students attending independent schools (18 % of secondary school students) receive a federal 

voucher weighted accordingly to their neighbourhood’s socio-economic status, plus an additional 

grant from the state government (about half of the federal one). Catholic schools (22 % of students) 

receive a combined federal and state grant that covers 85 % of the school’s costs. 
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46. This is the case of Milwaukee’s (Wisconsin) voucher programme. 

This targeted programme is one of the oldest still operating in the United 

States, as it began operation in 1990, and also one of the most extended. 

Under this programme, private schools receive public funds equivalent to 

the Milwaukee public school per-member state aid tuition fees for the 

student (maximum tuition level: $6.607). Only children from low income 

families that attend public schools can apply for a voucher
1
. Ohio’s 

educational choice scholarship pilot programme, implemented in 2006, is a 

state-wide system in which vouchers for private schools are provided to 

students in repeating failing schools (213 schools in 34 school districts in 

early 2008).  

 

Conclusion 

47. The analysis of the development and availability of school choice 

schemes shows that choice has become prevalent across OECD countries, 

and is increasing. Choice depends on the way education is provided: on one 

side are countries in which almost all schools are public, while in the other 

extreme are education systems in which education is delivered by private 

providers supported with public funding. The difference of choice schemes 

depends on the type of education provision, with choice varying within 

public schools or across public and government funded private providers of 

education or private providers.  

48. There are more possibilities for parents to exercise choice in 

secondary education as opposed to primary education. Geographical 

assignment is the main approach to assign children to schools, but there is a 

general trend in OECD countries to allow parents to choose beyond their 

local neighbourhood school. This is done through different schemes such as 

changing catchment areas, or establishing criteria for schools to select their 

students, or making them more flexible. In addition, another trend that 

appears is the repeated efforts to extend school choice in the public sector or 

under its control by enhancing the development of more diverse provision of 

                                                           
1 In 2008, this programme served 19 414 students.   
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education: specialized schools, autonomous public schools, and publicly-

funded private schools. 

49. There are two main types of school choice schemes which are very 

different theoretically: universal and targeted programmes. Universal 

programmes (universal voucher, open enrolment, etc.) are based on the 

libertarian argument that parents have the right to choose the school for their 

children and on the idea that the generalized introduction of market 

mechanisms can make schooling systems more efficient. On the other hand, 

targeted programmes (such as vouchers for low income students) are more 

based on the assumption that some students have a disadvantage (due to 

family, socio economic status background, etc), and that they would benefit 

from a “special” treatment that would allow them to move to higher 

performing schools. Giving them choice would allow them to benefit from 

better schools and contribute to more equity and social cohesion. The next 

chapter reviews the effects of these programmes on students, schools and 

educational systems.  

 

3. SCHOOL CHOICE AND ITS IMPACT ON EQUITY 

The impact of school choice on student performance: “grand claim, modest 

evidence1”   

50. The question of whether school choice improves the quality of 

schooling is subject of hearty debate, as reviewed in the introduction. There 

are two arguments to support this. First, students might be able to have 

access to higher quality schools, or schools that suit their needs and their 

interest more adequately. Second, choice theoretically induces competition 

among schools, which would provide them with an incentive to improve 

their quality (Böhlmark and Lindahl, 2007). Choice should improve average 

school achievement by reallocating students and resources from inefficient 

schools to efficient ones, increasing the overall quality of schools. In this 

case, the extent to which school choice improves student achievement 

relies’ on parents’ capacity and willingness to sent their children to better 

                                                           
1 Fuller and Elmore, 1996, page 11. 
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schools. This chapter reviews the empirical evidence on the impact of 

choice on student and school performance, especially focused on 

disadvantaged students and schools.  

 

The impact of school choice for those opting out (exiting their local school) 

51. Testing the impact of exercising choice (leaving their local school) 

on student outcomes has been proven to be difficult methodologically, due 

to the highly selective nature of those who exercise choice (Ozek, 2009). 

Indeed, the main issue is that those who exercise choice might differ for 

their non-chooser peers along unobservable characteristics, such as their 

motivation to excel, that have an impact in itself on their achievement
1
. The 

literature highlights the difficulties in assessing the link between opting out 

of the local school and improved educational outcomes. Critics of choice 

worry that they might skim the cream- enrolling the best students at the 

expense of lower achievers lefts in their neighbourhood schools – and that 

school choice may further stratify an already stratified system.  

52. To overcome these methodological obstacles, a significant body of 

research analyses randomized lotteries, usually employed in school districts 

and schools to determine the assignment in oversubscribed schools. 

Comparing student performance between lottery winners and losers, these 

studies find no significant benefit in terms of achievement in attending 

another public school than their local one for transferring students (e.g. 

Cullen, Jacob and Levitt, 2006 ; Hastings, Kane and Staiger, 2005, 2006). 

Cullen and Jacob (2007) also exploit randomized lotteries among primary 

and secondary schools in the Chicago school district and find no overall 

improvement in academic achievement among lottery winners that get 

admitted to the school of their choice, compared to lottery losers who stay in 

their assigned school.  

53. Nevertheless, some studies do highlight the benefit of opting out for 

certain groups of students. Hastings, Kane and Staiger (2005, 2006) find 

                                                           
1 As explained by Ozek (2009), if there are unobservable characteristics that influence the probability 

of changing schools, traditional ordinary least-squares approach fails to provide unbiased estimates of 

the casual relationship between choosing another school and student outcomes.  
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that those whose parents have a strong preference for academic quality 

experience significant achievement gains as a result of attending their 

chosen school. On the other hand, children whose parents weighted 

academic excellence less heavily experience academic losses in compared to 

similar children that stayed in the local school.  

54. Ozek (2009) uses another method to estimate the causal relationship 

between choosing and student’s results, using data from the entire primary 

and lower secondary school student population of Pinellas Country in the 

United States between 2001 and 2005. This case study is very interesting as 

parents are since 2003 now allowed to choose among any public school in 

this school district. He finds that there are no significant benefits of choice 

on test scores. Additionally he concludes that the students who leave their 

local schools often perform significantly worse in reading than similar 

students who did not change schools. But the effects are not the same for 

every subgroup in the sample, as shown by the studies based on randomized 

lotteries. Ozek studied more particularly the effects of opting out for 

children that were originally assigned to low performing schools, or schools 

where the majority of students are eligible for free lunch (“high poverty 

schools”), and he found that these children experience higher gains in terms 

of test scores than students that attend more advantaged schools.  

55. Using similar approaches, Hsieh and Urquiola (2006) found that 

benefiting from increased school choice has no positive effect on student 

achievement in Chile. However, Dijkgraaf et al. (2008) found that attending 

a private school has a positive effect on student achievement in the 

Netherlands, even after controlling for students’ socioeconomic background, 

and correcting for selection effects. In the same way, Hoxby (2003) also 

concluded that students’ achievement increased when they attended the 

school of their choice, using data from the United States (but without 

controlling for selection effects). 

56. Zimmer et al. (2011) used a longitudinal, within-student analysis, 

using student fixed-effect variables, to measure the impact of attending an 

autonomous public school (charter school in the United States). This 

approach is very interesting methodologically, as it allows controlling for 

any time-invariant characteristics, such as socio-economic status (SES) and 
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ability that do have an impact on performance. This added-value approach 

allows to measure the benefit of attending a charter school on a student’s 

performance. They follow students moving between traditional public 

schools and charter schools to examine the distribution of students both by 

socio-economic background and by ability. In 5 out of 7 case-studies (cities, 

or State), they find no substantial gains for students that transferred to 

charter schools than those from local schools. However, in Chicago and 

Texas, charter schools perform significantly worse than public schools. 

Lubienski and Lubienski (2006) have similar findings: after controlling for 

student’s socio-economic characteristics, students in charters schools 

perform below public schools.  

57. Rouse and Barrow (2008) reviewed research papers that evaluate the 

impact of charter schools on student achievement, comparing the 

achievement of students who switch to charter schools to those who stay in 

the traditional public schools. They show that these studies typically find 

that the achievement of students in charter schools is no greater than in 

public schools
1
. They also review the econometric studies that use 

individual-level fixed effects, to capture non observable variables, such as 

their intrinsic motivation to succeed in school
2
: the papers they reviewed 

find that charter schools have a slight negative impact on a student’s 

performance gains, compared to their performance if they would have 

stayed in their local school.  

58. How do students who attend private schools perform, compared to 

students who attend public schools? As student characteristics, such as their 

socio-economic status, differ between public and private schools and also as 

in some countries, private schools are unevenly spread across different 

school types, such as general and vocational programmes, which may, in 

turn, be related to performance (OECD, 2007), There is no straight forward 

answer.  

59. A systematic comparison using PISA data by Dronkers and Robert 

(2003) on the effectiveness of public schools, private-dependent and private 

                                                           
1
 For example, Eberts and Hollenbeck (2002), Bettinger (2005). 

2
 The studies by Sass (2006), Bifulco and Ladd (2006), Hanushek et al. (2007).  
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independent schools in 22 OECD countries founds that, although a large 

part of the achievement differences between public and private-dependant 

schools can be attributed to differences in the composition of the student 

body, private dependent schools still have a higher achievement in reading 

than comparable public schools. They hypothesize that government-

dependent schools are more effective because they combine two benefits: a 

steady stream of funding, allowing them to plan ahead, and institutional 

autonomy (Perry, 2007). 

60. The results from PISA 2009 (OECD, 2010) suggest within OECD 

countries, on average, students who attend private schools (irrespective of 

whether they are publicly or privately funded) perform 25 score points 

higher in reading than students who attend public schools and this is the 

case in 15 OECD countries, although this difference varies depending on 

student and school characteristics. Students who attend private schools are 

also from more advantaged socio-economic backgrounds, so part of the 

positive relationship between private schools and performance is due to the 

socio-economic characteristics of the school and students, rather than to an 

advantage intrinsic in private schools. After accounting for the socio-

economic and demographic characteristics of students and schools, the 

OECD average is reduced to 3.4 score points and is no longer statistically 

significant. The conclusion is that there are no differences in overall 

performance in relation to the extent of private schooling within a country
1
.  

  

                                                           
1
 Only 3 countries show a clear advantage in attending private school: in Slovenia, Canada 

and Ireland, students of similar backgrounds who attend private schools score at least 24 

points higher in the reading assessment than students who attend public schools. In 

contrast, in Japan and the United Kingdom,  students from similar backgrounds who attend 

private schools score at least 31 points lower than students who attend public schools. 
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Figure 3.1. Performance differences between public and private schools 

measured on the PISA 2009 reading scale  

Difference in performance on the reading scale between public and private schools 

after accounting for the PISA index of economic, social and cultural status of 

students (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. No data for France  

Source: OECD (2010b), PISA 2009 Results: What Makes a School Successful?: Resources, 

Policies and Practices (Volume IV), OECD, Paris. 
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61. Dronkers and Avram (2010) use propensity score matching, to take 

into account that the students that attend government-dependant private 

schools are self-selected, and they also find that the students that attend 

private-dependent schools perform significantly better than their counterpart 

from public schools in 9 countries (Belgium, the Czech Republic, Germany, 

Hungary, Ireland, the Netherlands, Portugal, Chile and Canada). However in 

Austria students in private dependant schools have lower reading scores 

than those attending public school, and in most countries they find no 

significant difference between the scores of students in both types of schools 

(Denmark, Finland, France, Italy, Luxembourg, Norway, the Slovak 

Republic, Spain, Sweden, Switzerland and Korea).  

62. Parents choose private schools for other reasons: even though there 

may be no performance advantage for private schools after accounting for 

socioeconomic background, private schools may still be an attractive 

alternative for parents who want to capitalise on the socio-economic 

advantages that these schools offer, including student peers from 

advantaged backgrounds, or additional resources or practices that can be 

found in more socio-economically advantaged schools (OECD, 2010). 

63. Therefore, critics worry that even though autonomous and 

government-dependent private schools perform no better than public 

schools, they exacerbate stratification by ethnic origin and ability. Indeed, in 

most of the OECD countries (for example, in the United States, Hungary, 

Austria, Poland, Czech Republic), autonomous and specialized schools are 

often competitive and selective, and they tend to attract the privileged 

parents. There are also concerns and that this harms the students left in 

public schools, as financial resources and motivated families are skimmed 

away (Zimmer et al., 2009).  

 

The impact of school choice for those staying in their local schools  

64. One of the arguments for school choice is that as the types of choice 

increase, there will be competitive pressures on public schools to improve. 

Hoxby’s research paper (2003) presents empirical evidence on how choice 

affects school productivity and student achievement (data from Milwaukee, 
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Michigan and Arizona), through the competition it creates among public and 

private establishments. Her findings reveal that student achievement and 

productivity in public schools increased strongly in response to significant 

competition from vouchers programmes and charter schools. This 

“competition effect” is especially strong for the public schools that initially 

had below-average achievement, as they are forced to become more 

productive. She concluded that “school choice is a tide that lifts all boats
1
”. 

Nevertheless, the evidence shows that this effect is not strong enough to 

counterbalance the negative effects for public schools of having the most 

motivated students leave to private schools on a period shorter than 20 years 

(Hoxby, 2003). 

65. This report was reviewed by other researchers: Ladd (2003) reviews 

Hoxby’s findings and suggests an alternative explanation: to the extend it is 

the students with below-average test scores who opt out of the traditional 

public schools, these schools experience higher gain in test scores, not due 

to the effects of competition and a rise in their productivity, but simply to a 

change in their student body composition. Rothstein (2007) also assesses 

Hoxby’s study and finds that her results depend on how the instrumental 

variable is constructed (Rouse and Barrow, 2008). Hoxby’s methodological 

choices seem highly controversial, as they lack robustness. Many studies are 

faced with similar methodological issues: Belfield and Levin (2001) did a 

comprehensive review of the effects on public schools of competition from 

private schools, and they reported that over half of the estimates from 14 

studies they review were statistically insignificant, and that the studies that 

did find positive effects were too small or/and questionable 

methodologically.  

66. Sandstrom and Bergstrom (2005) use data from Swedish public and 

private schools students and show that the increased school choice in 

                                                           
1 Nevertheless, there are certain methodological limits to her approach (Godwin and Kemerer, 2002, 

page 55): data availability is limited to secondary schools, so it is not certain whether the competition 

effect has an impact in earlier stages of education when the learning curve for students is the steepest. 

Also, there might be a selection bias to the study as private schools can select their students and the 

study does not control factors such as motivations of the students and parental expectations for those 

who send their children to private schools. Godwin and Kemerer (2002) conclude that the evidence is 

not very robust to say that competition with private schools make public ones more efficient.  
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Sweden since the 1990s has lead to an improvement in public school results, 

due to an increased degree of competition between schools. They conclude 

that this competition effect is especially strong when the quality of public 

school is low. Böhlmark and Lindahl (2007) try to calculate the precise 

impact of the competition effect in Sweden: they separate the private school 

attendance effect from the competition effect, using variation in school 

choice between siblings. The individual gain from attending a private school 

is estimated to be only a small part of the total effect; therefore, the total 

achievement gain effect is driven by other people’s choice of private 

schools. They conclude that an increase in the private school-share of 10 % 

increases average student achievement by 1%, due to more competition 

among schools.  

67. However, Dijkgraaf et al (2008) show that using another 

methodology (measuring the extent of competition in terms of market 

shares), the results are no longer statistically significant and sometimes 

negative
1
. The explanation suggested by the authors is that competition does 

not improve student performance because schools that have to compete 

among each other compete not on academic quality, but rather on secondary 

elements such as sport and music facilities, and the attractiveness of the 

building. A study by Andersen (2008) on the Danish voucher systems found 

similar conclusions: there is no average effect on achievement of competing 

against other schools. His finding is that to put into place a voucher scheme 

is not enough to raise school performance, as parents also choose schools 

for reasons other than the school’s academic quality.  

68. Additionally, the existence of autonomous public schools provides 

another mean to study the potential competition effects on traditional public 

schools. Bettinger (2006), Bilfulco and Ladd (2006) and Sass (2006) 

estimate whether being near a charter school, and therefore having to 

compete with it for students, improves the results of students in traditional 

public schools. Bettinger (2006) and Bilfulco and Ladd (2006) find no 

                                                           
1 They use data from the Netherlands to measure the effects of competition on achievement, and find 

that when more schools compete against each other for student in a precise area, the effects on student 

achievement is negative, and that on the contrary, less competition leads to better student 

achievement, and therefore, improves the quality of education. 
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evidence that the achievement of students who remain in their local 

traditional public school improve with the competition of charter schools, 

although Sass (2006) found some improvement in mathematic achievement. 

Zimmer et al. (2009) find no evidence that charter schools are positively 

affecting the achievement of students in nearby public schools and they 

conclude that “charter-school competition is unlikely to create a rising tide 

of school performance (p 8)”. 

69. Overall, only a few studies find a link between increased choice and 

enhanced student outcomes, and when they do exist, the effects are quite 

small and not always statistically significant, partly due to methodological 

difficulties. However, cross-country correlations of PISA do not show a 

relationship between the degree of competition and student performance. 

Among school systems in the OECD countries, the proportion of schools 

that compete with other schools for student enrolment seems unrelated to 

the school system’s overall student performance, with or without accounting 

for socio-economic background (OECD, 2010a; OECD, 2011). The 

majority of the evidence suggests that different schemes of school choice 

(open enrolment, charter schools) dot not, through the competition they 

create for local schools, induce them to improve, nor those it improve the 

student achievement of those who take advantage of more school choice and 

opt out of their local school as the evidence reviewed shows.  

 

The impact of targeted school choice programmes (vouchers)  

70. In the United States, there are a number of interesting studies that 

focus on the effects of voucher programmes, on those benefiting from them, 

but also on those that are not participating. In studies comparing voucher 

students to a randomly selected comparison group of students in the 

Milwaukee public schools and controlling for students background 

characteristics, Witte (1996, 2011) reported higher parental satisfaction for 

voucher students, but did not find a positive effect on their achievement. 

Rouse (1997) also found no consistent impact on reading, but found a small 

positive impact in mathematics: voucher students gained between 1.5 and 
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2.3 percentile points per year in math, but no consistent impact on reading, 

in the first years of the programmes. 

71. Criticizing these approaches, Peterson et al (2005, 2011) rely on an 

experimental design that longitudinally examine test scores of students who 

won the voucher lotteries compared to students who lost the lottery and did 

not receive a voucher in New York City, Washington D.C., and Dayton. 

They estimate that the children that enrol after two years in a private school 

thanks to the voucher have on national reading and math tests a score higher 

by 6 % on average than members of a control group remaining in public 

school. They also highlight that African American students benefit the most 

from the vouchers. This study also reports higher parental satisfaction levels 

for voucher-users, fewer discipline problems, more communication with 

schools, and more student homework than parents in the control group. 

72. Other research has raised the questions about whether this is merely 

the consequence of shock effects, that then wears off through time. This 

idea has been further supported by research showing no significant 

improvement in schools that face increased competition. Rouse and Barrow 

(2008) review the evidence on the impact of education vouchers on student 

achievement on a long period of time and find no significant gains in any 

publicly and privately funded voucher programmes in the United States. 

Although there is some evidence that African American benefit from 

attending a private school in one New York City study, studies using 

alternative methodologies, with the same sample are less robust in their 

findings (Howell and Peterson, 2002 and Mayer et al., 2002).  

73. As a conclusion, studies of voucher programmes have found little or 

no effects for children using vouchers to attend public schools, and that 

studies that have found larger gains have been harshly criticized on 

methodological grounds. Nevertheless, these studies have furthered the 

ongoing debate about whether vouchers are beneficial for disadvantaged 

students and are worthy of public investment. Research on the charter 

movement has indicated relative academic benefits from these types of 

schools in some states, but detriments in others, and studies of national 

samples in the United States have not been too promising. The lack of clear 

evidence on the academic benefits of choice are even more surprising since 
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the programmes that were evaluated operate under certain advantages
1
. 

Also, these targeted school programmes rely on the idea that parents are 

inclined to choose better schools for their children, if they are given that 

possibility. Nevertheless, in practice, school choice plans usually depend on 

parents to get and filter the information. Even if there are potential 

productivity effects of such programmes, critics worry about its effects in 

inequity.  

 

School choice poses risks that can exacerbate inequities 

74. Not only is it important to understand the effects of school choice on 

student outcomes, but also it is important to understand another issue of 

critical relevance: the mechanisms and processes of how parents choose 

schools (Berends, Cannata and Goldring, 2011). Supporters of school choice 

argue that if parents are free to choose the school of their choice for their 

children, they will actively compare the qualities of alternative schools and 

push for better quality and more accountability at the level of their 

neighbourhood. To see empirically if this is the case, it is necessary to 

divide this question in two:  

1. Are certain types of parents more likely to exercise choice and exit the 

school close to their home? 

2. If so, and if parents’ tendency to exercise choice varies according to 

certain of their characteristics (such as their income, their ethnicity), will 

school choice reinforce socio-economic inequities in education? 

 

Certain types of parents are more likely to exercise choice 

75. Research on parental choice seems unanimous: more affluent parents 

are more likely to exercise school choice. In the Netherlands, a study 

showed that parents that take their children out of their local schools have a 

                                                           
1
 Since they are all voluntary choosers, they are composed of parents that are informed and 

willing to get involved in their kids’ education, and therefore are perceived as being better 

judge of quality education and where to get it (which schools to choose) than similar 

parents (same socioeconomic characteristics) who don’t participate.  
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higher socio-economic status than the ones who do not: 35% of parents that 

do not sent their children to the local school, 35 % are upper-level 

employee, while 10 % are working class (Denessen, Sleegers and Smit, 

2001). Similar evidence can be found elsewhere: studies of choice 

programmes in the United States (such as Witte, 1996) have shown for 

example that choosing parents are better educated and more involved in 

their children’s education than parents whose children attend local public 

schools. Similarly, Wells (1996) found that disadvantaged families who 

participated in a certain choice programme (the St Louis plan) came from 

relatively more educated families than others. Martinez, Godwin and Smith 

(1996) highlighted that students and parents who chose magnet schools over 

regular public school were significantly more educated than those who did 

not attend, even after controlling for income level. Willms and Echols 

(1993) similarly concluded that parents in Scotland who exercised choice 

had more education than those who did not.  

76. In fact, many parents do not choose even when they are offered 

several school choice options, in particular parents of minority ethnic 

backgrounds and from low socio-economic background. Many school 

choice arrangements are designed to empower low income families. But 

empirical studies show that low income families are quite diverse in their 

commitment towards their children’s schooling and the importance they 

give to it, and in their use of school choice (if they look for alternatives to 

their local neighbourhood school and if they do, toward which alternative do 

they oriented themselves). Parents also choose differently depending on 

their SES level: some studies on magnet schools show that better off and 

more educated parents give more important to quality when choosing a 

school for their child than other parents, from lower SES level, who may 

value more other factors, such as proximity and familiarity of local schools 

(Elmore and Fuller, 1996), and these selection patterns bias enrolment in 

school choice towards upper socioeconomic status students.  

77. The main issue is that it is very difficult to entice parents to exercise 

choice: Henig’s study of student transfer to magnet schools (1996) in 

Montgomery County (United States) suggests that the range of diversity in 

academic emphases and teaching styles that are available is insufficient to 
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motivate minority families to transfer. In the same way, even if the No Child 

Left Behind Act offered parents of children attending “failing” schools to 

choose another school, the vast majority of parents (up to 97 % according to 

Ben-Porath (2009)) chose not to change schools.   

78. To understand differences in how parents choose schools for their 

children, PISA asked  parents a series of questions regarding school choice 

in eight OECD countries (Chile, Denmark, Germany, Hungary, Italy, Korea, 

New Zealand and Portugal).While parents from all backgrounds cite 

academic achievement as an important consideration when choosing a 

school for their children, socio-economically advantaged parents are, on 

average, 10 percentage points more likely than disadvantaged parents to cite 

that consideration as “very important” (PISA Volume IV). 

79. Information is the key component in school choice and it is essential 

for parents to collect the available information and to analyse it, in order to 

make an optimal decision. The reason of why less affluent parents exercise 

choice less may be that they have access to less information, or lower 

quality information, and may not have the adequate resources. Haeringer 

and Klijn (2005) highlighted that parents, when they have to choose (by 

summiting a preference list) adopt strategic behaviours and manipulate their 

preferences, applying to a “safety school”, even if it is not the optimal 

choice for them. Experimentally, they show that this has a large negative 

effect on efficiency, and that it increases segregation, as more educated 

parents have the skills and social capacity to elaborate the more effective 

strategy to get their children into their preferred schools. Consequently, it is 

possible to say that “The evidence in question is that those who take 

advantage of [school choice programmes], even when they are targeted to 

the poor, are not all of the poor, or the poorest of the poor, but the putatively 

most ambitious among the poor. The main beneficiaries are children whose 

parents have the personal resources to take up the opportunity and negotiate 

the [choice schemes] (pag 24)” (Feinberg and Lubienski, 2008). 

80. The evidence that has been briefly reviewed here shows that 

information acquisition has very high costs, especially for parents who lack 

the needed social capital, the resources, the time, the connections or the 

cultural resources to effectively choose. Additionally, it is also costly to 
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develop an adequate strategic behaviour with the information collected, 

which is very  demanding, and “the resources necessary for making 

informed choices about schools is not available for many parents” (Ben-

Porath, 2009, pag 536), especially when choice mechanisms can also change 

and evolve very quickly. 

81. All in all, concerns about whether families – particularly less 

educated ones and minorities, have enough information to make informed 

decisions, and whether parental preferences will lead parents to select 

schools based on the ethnic or socio-economic status composition of their 

students, rather than on academic quality, seem to be justified. Even though 

theoretically, choice can be introduced into schooling systems to improve 

the opportunities disadvantaged children can receive, at the same time, the 

same policy arrangements have other effects that hinder equity, as the 

possibility of exercising choice is not the same for all parents. Indeed, “let’s 

suppose that explicit choice has no benefits for the lowest 10 % of 

achievers, but does raise the achievement of the next 10 percent thus 

increasing the gap between the lowest 10 percent and the rest; but decreases 

the gap between the next 10 percent and the subsequent deciles. Has the 

system improved, or worsened, with respect to equity?” (Brighouse, 2000).  

 

Parents may choose schools for reasons other than academic performance 

82. Why and how do parents choose schools? The key element in much 

of the thinking on school choice is that parental preferences for schools 

revolve around academic quality. But research shows that reasons that 

parents lead to a choice of school, or simply not to choose, are much more 

complex that just based on academically rational reasons: they choose 

schools not only on academic considerations but also student demographics, 

location, after school activities, their children’s friendships, etc.  

83. Using data from the implementation of a district-wide public school 

choice plan in North Carolina (Mecklenburg Country), Hastings, Kane and 

Staiger (2005) estimate parental preferences for school characteristics, using 

parental rankings of their top three choices of schools matched with student 

demographic and test score data. They find parents have different 
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preferences over schools, even after controlling for income and academic 

achievement. These heterogeneous parental preferences may lead to 

“vertical separation” across schools: this means that schools perceived by 

parents as high quality may compete intensely for students with strong 

preferences for school quality, while neighbourhood schools may serve the 

remaining students with strong preferences for proximity and lower 

preferences for school quality.  

84. Even if parents that have chosen charter schools typically affirm that 

their choices are based primarily on teacher quality, on the quality of the 

academic programmes, and on the schools approaches to discipline) (e.g. 

Arizona Board of Charter Schools, 2003 ; Texas Education Agency, 2003 in 

OECD, 2006), a study showed that the majority of parents were incorrect in 

their assessment of schools academic quality: only 44 % were satisfied with 

the highest performing schools and 15 % were highly satisfied with the 

worst schools (Bast and Walberg, 2004). A study in Chile also show that 

parents have tenuous sources of information and are largely incorrect when 

asked to identify high quality and low quality schools (Gauri, 1999). 

Woodfield and Gunby’s study (2003) on New Zealand conclude that the 

parents’ assessments of ‘high quality” were probably based on the socio-

economic characteristics of the students, rather than an actual academic 

quality 

85. Although parents may be concerned about equity and integration and 

may support their neighbourhood school, they seek at the same time the 

“best” education for their children (Raveaud and Van Zanten, 2007). For 

parents, there are both educational and social reasons to choose a school 

(Denesse, Sleegers, Smit, 2001), such religious view, linkages to 

community, socio-economic status level of the other students (OECD, 

2006). Research shows that parents prefer schools with populations 

ethnically and socio-economically similar to their own family (Fiske and 

Ladd, 2000, for New Zealand; McEwan and Carnoy, 2000, for Chile; 

Willms and Echols, 1993, for Scotland, Cullen, Jacob and Levitt, 2000, for 

Chicago, Crozier et al, 2008 for the United Kingdom, Raveaud and Van 
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Zanten, 2007 for France
1
). Fiske and Ladd (2000 talk about a “flight of 

students to schools with higher socio-economic status”. Many empirical 

studies reveal this “flight” of more advantaged parents to certain schools, 

increasing between school segregation.  

 Wells (1996) studied the characteristics of the low-income minority 

parents that participated in the St. Louis inter-district transfer programme. 

The evidence suggested that in selecting between the 160 suburban schools 

available to their children, very few parents considered the specific 

educational offering of the individual schools, but rather the social status of 

schools.  

 A study by Denessen, Sleegers and Smit (2001) based on the Netherlands 

concluded that schools are segregated not because they have different 

performance levels, but rather because parents’ perception of their social 

climate varies according to the proportion of minority students in the school.  

 Riedel et al. (2009) focusing on one major German city in North-Rhine 

Westphalia showed that parents take into account the socio-economic 

composition of a school’s student body and its share of migrant students 

when making their choice.  

 In a study reviewing the existing research, Dronkers and Avram (2010) 

highlight that children who have parents more concerned with education 

have more odds to be sent to private schools, and that the average SES of 

the student body of a school influences greatly the parents’ choice, therefore 

leading to more segregation by ability and by socio-economic status. 

86. The flight of higher SES students from schools with lower SES or 

higher concentrations of migrants can have a negative effect on equity. As 

disadvantaged families tend to send their children to their local school, more 

                                                           
1 Raveaud and Van Zanten (2007) after conducting interviews of middle class parents in Paris and in 

London find that  these parents have chosen their children’s schools because they are considered to 

have a sufficient number of middle class children to influence the learning context and general 

atmosphere, but also because the concentration of certain middle class groups sharing similar 

resources and similar values favours the emergence of a local norm that presents choice of the local 

school as the normal and good thing to do. Parents naturally explain that they want ‘the best’ for their 

child.  
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advantaged families make segregating choices: as a result, the level of 

segregation in schools is high and exceeds the level of residential 

segregation. 

87. As seen earlier, enhanced school choice is often justified as a 

strategy for improving educational opportunities. This is based on the idea 

that disadvantaged parents are trapped by circumstances in bad schools, so 

that providing them a way out of these schools, through voucher schemes 

for example, or open enrolment is a way to provide chances for these 

parents to put their children into better schools. But we have also seen that 

the empirical evidence to show that this is not the case in practice, even in 

the case of school choice programmes that were explicitly designed to 

remedy inequities (like the Milwaukee voucher programme), the parents 

who exercise choice are the ones who are relatively more educated and who 

have relatively higher incomes (in the low income category), and are more 

involved in their children’s schooling than the parents that do not participate 

in these programmes. One of the most important questions in the field of 

school choice is to study the impact of choice on the sorting and 

stratification of students across schools and to see how students will allocate 

themselves among schools when allowed to choose schools freely, and if it 

results in a greater segregation of students, by ability, income, ethnic 

background. 

 

Parental choice leads to more stratification of school systems: sorting and 

segmentation  

88. Ladd and Walsh (2002) analyse that the flight of students to higher 

SES schools is consistent with higher student outcomes, and also with 

greater gains in test scores from one year to the next. Schools serving 

advantaged students are generally considered of higher quality than schools 

serving disadvantaged students, because such schools are able to command 

more resources, and to attract and retain higher quality teachers: to the 

extent that the quality of schools serving advantaged students is higher, 

families who have the resources to invest in their children’s education have 
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an incentive to select schools serving advantaged students (Ladd, Fiske and 

Ruijs, 2011).  

89. Table 6 summarises studies from around the world that show that 

increased parental choice leads to more segregated schools than would 

otherwise be the case. To sum up, while choice can be seen as a mechanism 

that levels the “playing field” and provides the same opportunities for all, 

the evidence shows that it may not have the intended effects: better-off 

families and more educated parents are the ones who exercise choice, and 

that will enjoy access to a wider variety of schooling options. While the 

students who stay in the public schools might theoretically benefit from the 

effects of competition (as explained earlier), they might be hurt by the 

departure of classmates and teachers to the other seemingly higher 

performing schools, or might suffer from the loss of resources due to 

reallocation. Therefore, the introduction of school choice mechanisms can 

lead to segregation across schools and to more disadvantages for those who 

are worse off.  
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Table. 3.1. Overview of the existing research on the impact of an increased 

parental choice on segregation by ability, by SES and by ethnicity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: see first column for references of the empirical studies 

  

 
Study 

Country 

studied

School choice 

configuration
Scope Methodology Findings 

Ladd, Fiske and Ruijs (2009) Netherlands Open enrolment 

Examination of the patterns and 

trends of segregation of immigrant 

students between 1997 and 2005 in 

primary schools in 27 cities 

Isolation index (measure of the extent to which 

disadvantaged immigrant students are in schools with other 

students like themselves), dissimilarity index (measure of the 

extent to which immigrant students are unevenly distributed 

across schools),segregation index (a gap-based measure of 

segregation that measures the extent to which schools are 

unbalanced)  

Find that migrant student are highly segregated by schools, and this 

segregation has increased over the 9-year-period, despite little or no 

increase in the proportion of migrants. Close to 80 %  of the migrant students 

are in schools that have more 50 %  of their student body composed of 

migrants. 

Watson and Ryan (2009) Australia Universal voucher system 

Study of two cohorts of students from 

1975 and from 1998, from two 

national longitudinal surveys 

Examination of data on the socio-economic background of 

private school students in the mid-1970' and the late 1990s; to 

assess to assess the impact of changed enrolment patterns on 

schools in public and private sector 

Find that since the introduction of the voucher system, increase segregation

by income level between public and private schools: public schools have a

higher share of low SES students than private schools than in the 1970s', as

students who transferred from public schools to private tended to be from the

top half of the SES distribution. 

Ladd and Fiske (2001) New Zealand Open enrolment 

Study of the distributional effects of 

the parental choice in Auckland, 

Wellington and Christchurch using 

data from the 1991-1997 period. 

Regression analysis of government data on the composition 

of schools to measure the sorting of students by ethnic and 

socioeconomic status

Finds an increase of stratification by minority status and by SES level over the

period. Evidence that parents are changing their children from schools where

the student body is in majority from lower SES and ethnic origins, to schools

with more advantaged student composition. 

Woodfield and Gunby (2003) New Zealand Open enrolment 

They look into the results of the 

Ladd and Fiske study. 

Focus on the impact of open enrolment on student 

achievement and sorting of students. 

No evidence that the overall student achievement level has improved but they

find that the dispersion of performance across schools has increased. 

Hsieh and Urquiola (2006) Chile Universal voucher system 

Panel data for about 150 

municipalities, from 1982 to 1988. 

Regression analysis to measure the effects of school choice 

on educational outcomes, and in particular on school 

productivity and sorting (by ability). 

Find no evidence that choice improved average educational outcomes. 

However, evidence that the voucher program led to increased sorting, as the 

best public school students left for private schools. 

Elacqua (2009) Chile Universal voucher system 

Analysis of the dataset from the 

Chilean Ministry of Education, with 

student level characteristics for 

public and voucher schools  . 

Regression analysis to see what determines the percentage 

of disadvantaged students in a school, to study of the 

segregation among public and private schools, and also 

among private schools. 

Finds that public schools are more likely to serve disadvantaged students than 

private schools, and private voucher schools “cream skim” off high income

and high ability children from public schools, as parents seek schools in which

their children’s peers are of similar SES background.

Soderstrom and Uusitalo (2005) Sweden Open enrolment 

Database from the Institute for Labor 

Market Policy Evaluation that covers 

all the students and that included 

information on the students' gender, 

age, immigrant status, residence, 

grades, parental income, education 

and migrant status.

Longitudinal analysis of 4 cohorts of students (1998 to 2001) 

to study the distribution of students over schools as 

consequence of the introduction of open enrolment in the city 

of Stockholm .Segregation is measured before and after 2000 

through a dissimilarity index, along three dimensions: ability, 

immigrant status and family background. 

Find that the composition of students across schools has changed, as children 

are now much more segregated by ability. Additionally, segregation between 

migrant and native students has also increased since 2000. 

Böhlmark and Lindahl (2007) Sweden Universal voucher system

Longitudinal panel of students, from

1988-2003, with student and

parental characteristics  

Differences-in-differences econometrical approach, to assess 

the impact of the 1992 reform and to study the impact of 

school choice on segregation between schools along poverty 

and ethnical lines

Find more segregation for migrant students since the reform, as parents with 

long education tend to choose private schools for their children.

Burgess et al  (2005) England Inter-district school choice

Use the Pupil Level Annual School 

Census dataset, part of the National 

Pupil Dataset. Analysis of the cohort 

which transferred to secondary 

school in 1997 and took their final 

exams in 2002. 

Dissimilarity index to examine the different degree of sorting of 

students across schools relative to their sorting across 

neighbourhoods. Student sorting is characterized across 

three different dimensions: ability, ethnicity and disadvantage. 

Find relatively low ability and poverty segregation, but high ethnic

segregation. They show that the more schools available in a neighbourhood,

the more segregated schools are. 

Jacott and Maldonado (2006) Spain 

Government-dependant 

private schools

Country-wide statistical information 

about student enrolment by type of 

school. 

Statistical analysis to see if the presence of government-

dependent private schools has increased the segregation of 

migrant students in schools. 

Find that there is an increasing polarization between the student body 

composition of public schools and centros concertados: 82 %  of immigrants 

students in Spain attend public schools and only 18 % , centros concertados in 

2003, when centros concertados educate 31.3 %  of the total Spanish 

students.

Zimmer et al  (2009) United States Charter schools 

Longitudinal, student-level data from 

Chicago, San Diego, Philadelphia, 

Denver, Milwaukee, Ohio, Texas, 

Florida

Examination of the population of students who are transferring 

to charter schools, to provide evidence on the effects of 

charter schools on ethnical stratification. Comparison of the 

composition of the sending (traditional public) and the 

receiving charter school of students transferring to charters. 

Find that transfers to charter schools tend to increase ethnical segregation in 

Philadelphia and in Texas, when compared to the student body composition 

of the traditional public schools of the area, but also to reduce it in Chicago. 

Riedel et al  (2009) Germany 

Public denominational 

schools 

Data from Wuppertal, a city in North-

Rhine-Westphalia from 2007

Statistical analysis: using individual level data from schools, 

on their student body, and the neighbourhood they are in. 

Probit regression to determine the characteristics of students 

that choose a different school than their local one. 

Find that as disadvantaged families tend to send their children to their local 

school, more advantaged parents make segregating choice, and sent their 

children to a denominational school: as a result, the level of segregation in 

schools is high and exceeds the level of residential segregation. 

Schindler Randvid (2007) Denmark Open enrolment 

Data from each of the 50 

municipalities of the Copenhagen 

region. 

Calculation of index of dissimilarity for each migrant group, 

across municipalities and across schools 

Find that Copenhagen combines a moderate residential segregation with high

level of school ethnic segregation and conclude that it is school choice, and

more particularly private school choice that leads to these high level of

polarization.



SEMINÁRIO 

 66 

4. DESIGNING SCHOOL CHOICE SCHEMES COMPATIBLE WITH EQUITY 

90. The introduction of school choice schemes can correct some of the 

imperfections of having a sole public education provider, and to allow each 

child to benefit from a high quality education. However, policy makers have 

to acknowledge that these same policies increase segregation between 

schools without necessarily improving school performance. Indeed, the 

evidence consistently shows that more advantaged parents are the ones who 

exercise choice the most, leading to more segregation by socio-economic 

background and ability between schools.  

91. However, some evidence shows that it is possible to combine school 

choice and equity, through well-designed school choice configurations. The 

previous chapter shows that school choice schemes have to be well designed 

and managed, in order to combine parental choice, diversity of supply and 

to limit the negative impact that school choice can have on equity. How to 

make school choice more equitable? How to adopt school choice policies 

that gives all parents the opportunity to search out a better education for 

their children? 

 

Basic features of choice policies to support equity 

92. Some evidence shows that choice can be an effective policy to create 

opportunities and close achievement gaps if they are targeted and supported 

to serve primarily disadvantaged population. They have to be structured in 

ways that do not concentrate benefits only for those w ho are already better-

off.  

93. As the effects of choice programmes are highly dependent on local 

conditions (for example: the particular organizational characteristics of a 

particular school choice programme, the linkage between the community 

and the parents, the parents’ financial and educational resources and their 

commitment are highly significant), the local context has to analysed in-

depth, as there is no “one-size-fits-all” solution. However, in order to limit 

the negative effects, some features have to be taking into account:  
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Topped-off vouchers should be avoided 

94. It has been proven that systems that combine school choice and the 

possibility to ask for extra fees to parents are the ones that tend to have more 

segregation. The New Zealand case is particularly eye-opening: the decile 

system (that ranks schools according to the composition of their student 

body) has increased the separation of ethnic groups according to schools, as 

minority and low income students have been unable to afford the student 

fees associated with attending a high ranked school, clearly giving an 

advantage to well-off families, constraining disadvantaged students in the 

lower performing schools. Elacqua’s study (2009) of Chile also shows that 

the policies that provide schools with incentives to charge tuition fees lead 

to more school segregation. Watson and Ryan (2009) show in a study on the 

Australian voucher system that when vouchers that do not cover all the 

tuition fee are provided to parents, parents from higher SES groups are more 

likely to choose private schools than parents from lower SES background, 

provoking an increased polarization in the school system. This is due to the 

fact that private schools that receive vouchers use the extra resources to 

increase the quality of schooling, and further therefore, increase the 

achievement gap between public and private schools, and the gap between 

high SES students and lower SES students.  

95. Vouchers should be combined with government regulations on the 

fees, to ensure that the voucher is translated into lower fees. If private 

schools use the extra resources provided by vouchers to improve quality, 

while maintaining the same tuition fees, or even increasing them, it will 

contribute to further drain advantaged students from public schools.  

 

Selection criteria should be fairer 

96. Cream-skimming and further segregation may occur if schools have 

discretion over admission criteria, time of registration or tuition fees. For 

example, better-off and better-informed parents tend to enrol their children 

in the school of their choice very early on to obtain a spot in the highest 

quality schools (Ladd, Fiske and Ruijs, 2011). If admission policies and 
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student enrolment procedures are homogeneous, fixed and controlled by a 

central authority, schools have fewer opportunities to select students.  

97. When schools are allowed to apply selective academic and income 

criteria, this aggravates school composition segmentation, as oversubscribed 

schools tend to hand-pick their students, crowding out disadvantaged 

students and students with low performance. The criteria to enrol in a school 

should be the same for all students, clear and transparent, based on 

proximity and presence of siblings and on lottery systems, or on formulas to 

achieve a heterogeneous mix of students. The proximity to school should 

also always be taken into account into the selection criteria when schools 

are oversubscribed. For instance in Chile, since 2009, government 

dependent private schools cannot select students based on academic criteria 

or on socio-economic criteria until the end of primary education (Brandt, 

2010).  

98. Soderstrom and Uusitalo (2005) studied a reform led in the school 

district of Stockholm that changed the admission system of public 

secondary schools. As the city is segregated into neighbourhoods, the intent 

of this reform was to improve equity, by making it possible to high 

achievers from all over the city to attend the best schools in the high income 

areas. Whereas students are guaranteed to have a place in the school nearer 

to their house, since 2000, the admission is based on student test scores. 

This has resulted in a change in the composition of students across schools, 

with children now much more segregated by ability, but also by SES and 

migrant status, the opposite effects to what was intended.  

 

Parents should be supported in making well-informed choice  

99. For school choice to be effective, public institutions must take into 

account the limitation that certain parents have in making choices, by 

minimizing the cost of information acquisition. It is extremely difficult for 

individuals, especially disadvantaged families, to access information about 

the results and quality of a school as they may lack the needed social capital, 

the resources, the time, the connection, the cultural resources to effectively 

participate in choice. The accessibility of information not only reduces the 
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cost of acquiring it, but also supports the development of skills that improve 

the quality of the decision making process (Ben-Porath, 2009). 

100. Parents should be informed about alternative schools, the strengths 

and weaknesses of these, as well as the dates and procedures for school 

enrolment. To lower the costs of obtaining this information for the most 

disadvantaged parents, it should also available in selected foreign languages 

and should be accessible to parents with limited literacy (OECD, 2010c).  

101. In some countries performance indicators are published to foster 

competition, while in others this information is not published to avoid 

further segregation. Whatever the rules on publication, information may not 

be easy to understand. Value-added information, which measures the actual 

contribution of the school, should be preferred to raw performance data 

(OECD, 2008). 
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Table 4.1. Information to parents about school choice structures for lower 

secondary 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a means no information is available.  

Source: OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD, Paris. 

Government is responsible for 

prov iding detailed information on 

specific school choice alternatives 

within families’ location

The information contains 

performance data

Austria Yes No

Belgium (Fl.) No a

Belgium (Fr.) Yes No

Chile Yes Yes

Czech Republic Yes No

Denmark No a

England Yes Yes

Estonia No a

Finland No a

France Yes No

Germany Yes No

Greece Yes m

Hungary Yes Yes

Iceland Yes m

Ireland No a

Israel Yes No

Italy No a

Japan No a

Korea No a

Luxembourg Yes No

Mexico Yes No

Netherlands Yes No

New Zealand Yes Yes

Norway No a

Poland Yes No

Portugal Yes No

Scotland Yes No

Slovak Republic Yes No

Slovenia No a

Spain Yes No

Sweden No a

Switzerland No a

United States Yes Yes
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102. Table 4.1 shows that at the lower secondary level, in 12 countries 

parents are not informed by the government about school choice options 

available to them. Furthermore, even when the government is responsible 

for providing the information to parents on school choice, in very few cases 

is data available on the performance of these schools: only 5 countries 

(Chile, England, Hungary, New Zealand, the United States) reported that 

this type of information are included in the information available for 

parents.  

103. Designers of school choice programmes have to take into 

consideration that there are parents of higher SES participate in choice 

options more often and that they have different preferences, leading to more 

stratification per school. The design of school choice programmes should 

focus more on getting large proportions of families to choose, rather than 

simply catering to the preferences of active choosers (Elmore and Fuller, 

1996), through for example targeted and active parent information 

programmes.  

 

Low performing schools should receive additional support  

104. School choice is part of a strategy to promote freedom of choice but 

also to improve school performance. Therefore, to ensure higher education 

quality overall, school choice should be complemented with strategies to 

provide effective support to schools that might be performing at non 

satisfactory levels or loosing students with the choice arrangements. Only 

through effective support can the problem of stratification of schools be 

diminished.  

 

Combining school choice and equity through well-thought design  

105. In many countries, policies efforts are made to tackle the problem of 

segregation due to school choice. Two types of design allow combining 

school choice and more equity: controlled choice programmes, and 

progressive voucher schemes.  
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Controlled choice schemes 

106. Controlled choice programmes, also called flexible enrolment plans, 

are student allocation schemes that while providing parental choice, also 

allow to limit segregation issues. These schemes rely on the introduction of 

mechanisms to ensure that students are more diversely distributed across 

schools, by considering the need to integrate students of different 

background (in terms of parental socio-economic status, ethnical origin, 

etc). They allow families to choose within their zone, provided that their 

choice will not upset the ethnic and socio-economic status balance at that 

school, and that in the event of oversubscription, disadvantaged and low 

performing students will not be overcrowded and forced to enrol in another 

school (Alves and Willie, 1990). 

107. The allocation mechanisms vary across countries, so as their 

effectiveness: it depends on their effectiveness in matching parents’ 

preferences for quality schools with a consistent application of priority 

criteria for disadvantaged students.  

108. This approach balances choice while ensuring that schools remain 

integrated, with the overall intent of school improvement. A number of 

education systems use this approach, including the United States and the 

Netherlands (Box 4.1). The allocation mechanisms vary across countries, 

and their exact design can very much vary, in respect to the priority criteria 

set and preferences taken into account, leading to variation in their 

effectiveness (Abdulkadiro et al, 2006; Ehlers, 2010). Moreover, controlled 

choice schemes require a certain level of centralisation, to prevent 

inefficiencies such as multiple registrations and higher administrative costs.  



Serviço Público de Educação 

 73 

Box 4.1. Examples of controlled choice schemes 

In Cambridge (United States) there is a choice programme that ranks the 

preferred schools and reviews and allocates students centrally, taking 

capacity and diversity criteria into consideration. This controlled scheme 

plan was first implemented in 1981. The Cambridge plan has evolved into a 

system where new families visit a central registration area, choose four 

schools, and rank them in order of preference. The district reviews the lists 

and tries to assign students to their choices, but it also tries to ensure that no 

school exceeds its capacity and all schools reflect the district's racial and 

ethnic composition.  

A central subscription system to assign students also exists in Nijmegen 

(Netherlands) for primary schools, to reach a share of 30% of disadvantaged 

students in each school. All the primary schools have agreed on a central 

subscription system based on the distribution of students in different 

categories. In the event of oversubscription, priority is given to siblings and 

children who live nearby. Subsequent priority is given to either advantaged 

or disadvantaged students, in order to reach the required balance, by lottery 

system. This policy was introduced in April 2009 and has not been evaluated 

yet. Rotterdam provides an example of double waiting lists, which allow 

oversubscribed schools to give preference to children who would enrich their 

ethnic and socio-economic mix. 

Source: Kahlenberg, R. (2006), “Helping Children Move From Bad Schools to Good Ones”, 

Education Week, the Century Foundation. Ladd H., E. Fiske and N. Ruijs (2011), “Does 

Parental Choice Foster Segregated Schools? Insights from The Netherlands” in Berends M., 

M. Cannata and E. Goldring (Eds), School Choice and School Improvement, Havard 

Education Press, Cambridge. 

109. Given the strong relationship between student achievement and SES 

status of a student’s peers, choice arrangements that increase integration are 

likely to increase student achievement as well, since all students throughout 

the school can benefit from higher achieving classmates (Hanushek et al., 

2003). Research has shown that the promotion of integration through a 

comprehensive design has positive effects for disadvantaged children, 

without hindering top-performers. The study by Angrist and Lang (2004) on 
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the effects of a school choice programme, Metco, that integrates mostly low 

income children from minority groups into higher income school districts, in 

Boston suburbs, concludes that there are no negative peer effects for higher 

achievers students, but does find an increase in Metco students’ 

achievement.  

 

Progressive voucher schemes and weighted student-funding formula  

110. As an alternative to controlled choice schemes, countries establish 

incentives to make disadvantaged and/or students with low performance 

more attractive to schools. Progressive voucher schemes and weighted 

student-funding (“virtual vouchers”) are based on two main elements: 

funding follows the students on a per-student basis to the school they attend 

and this amount depends of the educational needs of the children. As a 

consequence, disadvantaged students bring more funding to their school, 

compared to “regular” students.  

111. The objective of this approach is to combine the promotion of an 

equal quality schooling across schools, taking into account that some 

children are more challenging to education than others, to “foster a level 

playing field among them” (Ladd and Fiske, 2009) and to ensure full 

parental choice. Since the amount of the voucher is higher for children that 

have the biggest needs, schools will have greater incentives to attract such 

students and to provide them with resources that address their needs (Levin 

and Belfield, 2004), without contributing to further segregation.  

112. This progressive voucher scheme was adopted in the Netherlands for 

all primary schools in 1985, and schools with substantial numbers of 

weighted students received more funds. Once the level of funding for each 

school is determined based on the need of individual students, there is no 

requirement that schools will use directly these extra resources on these 

students. They can for example choose to reduce the number of students per 

class. The “weight” of each student is determined by his parents’ 

educational level. Empirical research conducted by Ladd and Fiske (2009) 

shows that it has succeeded in distributing differentiated resources to 

schools according to their different needs: primary schools with a high 
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proportion of weighted students have on average about 58 % more teachers 

per pupils, and also more support staff.  

113. In recent years, policy makers from other countries have given 

thought and consideration to this policy tool: several cities in the United 

States have also put them into place: Seattle, San Francisco and Houston 

(Baker, 2009). Likewise, a weighted voucher was adopted by the Chilean 

education system in 2008, providing an extra per student subsidy for 

disadvantaged students: low SES and indigenous children’s voucher is 50 % 

higher than children that are not considered priority. Elacqua (2009) 

proposes that this type of financing schemes provides the right type of 

incentives for schools to enrol more disadvantaged children and therefore 

reduce segregation, and that it can mitigate the stratifying effects of 

unrestrained universal voucher programme.  

114. Progressive voucher schemes and other similar weighted funding 

formulas provide an effective combination for school choice and equity: 

they rely on market mechanisms, and foster parental choice, and they allow 

directing extra resources to children and schools that need them the most 

and this way promoting equity. This design combines individual concerns of 

parents, that are allowed to choose their children’s school and social 

concerns, of allowing more equity, and an equal playing field for all 

children. 

 

5. CONCLUSION  

115. School choice policies are aimed at achieving a number of diverse 

goals: from the point of view of the individual, the most significant goal is 

the enhancement of parents’ freedom and their right to decide over the 

education of their children. From the point of view of society, school choice 

aims to improve student achievement and provide equal access to high 

quality schooling. Therefore, school choice should be designed to be at the 

same time freedom enhancing and justice enhancing.  

116. Educational systems where choice is provided to some but not to 

others are inherently unfair, especially when opportunities are determined 
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by socio-economic background. Since the option of school choice through 

residential mobility or through enrolment in private schools has always been 

available to wealthy families, school choice programmes can allow to 

expand this right to every student. Theoretically this can improve equity, as 

parental income and education becomes less important in determining 

access to a high quality education.  

117. Nevertheless, the theoretical benefits of introducing market 

mechanisms in education are not easily identified empirically, and it seems 

that choice schemes do provide enhanced opportunities for some advantaged 

parents and students who have a strong achievement orientation, but also 

harm others, often more disadvantaged and low SES families.  

118. School choice therefore requires some balance to ensure that all 

parents and families are able to exercise it and benefit from it, especially 

disadvantaged parents, who are the ones who exercise it the least. Indeed, 

evidence shows that parents are not always capable of acquiring the 

information necessary to make well informed and optimal educational 

choices for their children. Also, parents do not necessarily base their 

decisions on academic aspects but primarily on other factors, such as 

proximity, peer socio-economic status, the school’s facilities, etc. As a 

consequence, schools become more and more segregated, and experts put 

into evidence “native flight” and “white flight” from certain schools. 

Disadvantaged parents and students, whose expectations are less well 

formed, that do not have access to the right type of information and whose 

knowledge on how to take advantage of complex mechanisms of school 

choice is limited, are further isolated.  

119. However, a careful design of school choice schemes can allow to 

combine parental freedom, enhanced opportunities for disadvantaged 

children and equity. These need to be ensured through fair selection criteria 

for schools, availability of information on school performance and on choice 

arrangements for all families and support to schools which may be harmed 

through choice schemes. In addition, specific choice schemes that have had 

positive results in combining choice with equity are controlled choice plans 

and progressive voucher schemes.  
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Guilherme d'Oliveira Martins
1 

 

O Tribunal de Contas está reta final de um trabalho solicitado pelo 

Parlamento, sobre a avaliação do custo por aluno no sistema educativo 

português. Não vou, naturalmente, adiantar conclusões, até porque, estando 

o trabalho no final, não é este o momento mais adequado para fazer 

revelações, havendo ainda acertos a concretizar.  

Gostaria de referir, antes de mais, a grande dificuldade com que nos 

defrontámos relativamente a esse cálculo. Primeiro, não estamos a falar de 

uma realidade homogénea, mas sim de uma realidade largamente 

assimétrica. Assimétrica no litoral e no interior, nos grandes centros e nas 

pequenas e médias cidades, bem como fora dos centros urbanos. Ou seja, 

trata-se de uma realidade complexa que não pode deixar de ser assumida. 

Infelizmente, muitas vezes, vemos este debate centrado numa lógica 

puramente ideológica, como se houvesse uma realidade uniforme, portanto, 

a primeira ideia a reter é a da complexidade do sistema e a da necessidade 

de não se cair na tentação de pensar apenas nas receitas ideológicas, pois a 

realidade é muito diferente daquilo que se possa julgar à primeira vista.  

A segunda nota que gostaria de deixar é a de que não podemos esquecer as 

grandes diferenças e assimetrias. Também não podemos esquecer a História. 

E é muito curioso ver, por exemplo, o caso holandês. Os Países Baixos 

correspondem a um caso paradigmático, em que a iniciativa estatal tem um 

peso praticamente total. Cerca de 90% das escolas são financiadas pelo 

Orçamento do Estado. No entanto, há uma grande diversidade. Se entrarem 

numa escola da Holanda e perguntarem se é da iniciativa privada ou da 

iniciativa pública, em 80% as escolas dirão que são da iniciativa privada. 

Porquê? Estamos perante os efeitos da Reforma religiosa do século XVI. O 

sistema corresponde à diversidade religiosa. Trata-se do efeito histórico e 

das suas consequências sociais.  

No sul, em Portugal, Espanha, Itália, temos o grande peso da Revolução 

Liberal e da supressão das ordens religiosas do século XIX. Quando em 
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Portugal, em 1834, no fim da guerra civil, tivemos a supressão das ordens 

religiosas, mudou radicalmente o sistema educativo. A cobertura escolar 

retrocedeu, as escolas primárias públicas foram criadas no papel, pelo 

Marquês de Pombal. O Colégio dos Nobres foi criado, também no papel e 

concretizou-se, mas com insucesso total. Os resultados académicos do 

Colégio dos Nobres foram medíocres, como bem sabemos. 

Nos países do sul da Europa, as revoluções liberais do século XIX 

obrigaram a criar sistemas educativos centralizados, a partir da iniciativa 

estatal, para assegurar a cobertura da escolarização definida pelas 

Constituições aprovadas. Esta iniciativa do Estado foi ajudada por privados, 

como o célebre legado do Conde de Ferreira. Ainda temos muitas escolas 

primárias do Conde de Ferreira, que entregou um legado ao Estado para que 

este construísse escolas da rede pública. 

Assim, para além das assimetrias e da complexidade social, temos que 

considerar o elemento histórico. Em contrapartida, devo referir a 

experiência portuguesa da educação pré-escolar (1995), em que prevalece 

um método de cooperação entre as iniciativas do Estado e da sociedade. É 

um caso paradigmático em que foi criada uma rede nova. Chamo a atenção 

para o facto de até 1994/1995, no continente, a educação pré-escolar ser 

ação social, fundamentalmente. Digo no continente, porque na Madeira não 

era assim.  

A educação pré-escolar foi claramente integrada na noção de serviço 

público de educação, através da criação de uma complementaridade entre a 

rede social e a rede do Estado, numa lógica articulada. 

O objetivo era comum e teve dois efeitos. O efeito de curto prazo foi, e as 

organizações internacionais reconhecem-no, termos sido um dos países que 

mais rapidamente pôde fazer progredir a frequência da educação pré-

escolar. O segundo é de largo prazo. Por isso, nos resultados internacionais 

(como o PISA), nota-se que os jovens com uma melhoria significativa são 

aqueles que correspondem aos efeitos da introdução da educação pré-

escolar. 

Qualquer investimento em educação não tem efeito real antes de 15 a 20 

anos. Quem queira ter resultados imediatos está a cair na tentação do wishful 
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thinking. Porque, verdadeiramente, pode ser que haja pequenos sinais, mas 

os consistentes, esses são sentidos 15 ou 20 anos depois. Por isso, julgo que 

os resultados que temos obtido mais recentemente são consistentes, pois 

correspondem à projeção de medidas que foram tomadas e que foram 

mantidas. Recordo que quer a OCDE, quer o Conselho da Europa 

reconheceram a importância dessas medidas, pelo facto delas serem 

consistentes. Aqui temos o conceito de serviço público de educação. 

É sempre muito difícil pensar-se em transformar um qualquer sistema. A 

dificuldade sente-se especialmente em países mais antigos, com sistemas 

mais consolidados e com a tradição de uma escola pública com um peso 

significativo. A verdade é que temos de introduzir os elementos escolha e 

equidade com extraordinária cautela. Isto porque não podemos fazer tábua 

rasa do sistema que existe, e dizer “vamos agora criar uma coisa nova”. Isso 

foi possível na educação pré-escolar, porque houve uma articulação entre a 

iniciativa estatal e a iniciativa social.  

Não podemos esquecer que, num país como Portugal, temos de encarar o 

sistema educativo, a equidade e a justiça sempre em articulação com a 

evolução demográfica. Até 2000, 2001 não tínhamos a totalidade dos jovens 

até aos 15 anos de idade na escola. A partir dessa data passámos a ter, mas 

com grandes disparidades. Os jovens até aos 15 anos que estão na escola 

correspondem a níveis muito diversificados e só ao longo do tempo é que a 

situação se vai regularizando.  

A propósito das famosas retenções, temos duas situações completamente 

diferentes que gostaria de recordar, a da Finlândia e a da Grécia. A 

Finlândia, como sabem, tem um forte investimento na recuperação dos 

alunos. No entanto, não se contraria a tendência para haver insucesso por 

obra e graça do Espírito Santo. É indispensável haver uma forte aposta e um 

investimento que garanta que os alunos mais atrasados possam recuperar. 

Quem tem menor aproveitamento tem apoios acrescidos. 

O caso grego está nos antípodas. As estatísticas gregas são muito razoáveis, 

mas a realidade é muito má. Não me perguntem porquê, talvez hoje 

possamos ir percebendo. Por exemplo, não há retenções, mas também não 

há apoios para recuperação. O que significa que os resultados são 
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extremamente negativos. Há, por isso, uma forte emigração de alunos de 

nível social elevado para compensar a má qualidade das formações básicas e 

secundárias.  

Estou a referir os dois casos para vos dizer que os sistemas são diferentes e 

temos de compreender a sua especificidade. Não podemos dizer, de um dia 

para o outro, “vamos criar uma Finlândia na Grécia.” Isso não seria 

possível. Temos de adotar medidas com projeção a largo prazo, como, por 

exemplo, os contratos de autonomia das escolas. 

Esta é uma questão fundamental, mas não se resolve de um dia para o outro. 

Não podemos ter ilusões. É impossível dizer “agora vamos ter contratos de 

autonomia nas escolas, com resultados positivos imediatos.” Temos de 

garantir a tomada de medidas consistentes relativamente a esse tema. 

Falei-vos do cálculo do custo por aluno e da sua dificuldade, justamente 

para vos dar conta de que falar de escolha educativa e de equidade é falar, 

antes de mais, e fundamentalmente, em diferenciação positiva. Temos que 

tratar diferentemente o que é diferente.  

Nesse sentido, é indispensável compreendermos algo que neste momento é 

muito importante. Não basta olharmos os rankings formais das escolas. É 

indispensável ponderar os fatores económicos e sociais. Isso é muito 

importante, mais do que estarmos a dizer abstratamente se estamos do lado 

da iniciativa do Estado ou do lado da iniciativa da sociedade. 

Em 1999, participando num Conselho Europeu da Educação, em 

Copenhaga, com os meus colegas da União Europeia, apareceu-nos um 

responsável novo, um muito simpático holandês que vinha das empresas. 

Fez um discurso sobre a escolha, numa lógica de concorrência empresarial. 

Fizemos depois uma ronda à volta da mesa. Quem iniciou essa ronda foi a 

jovem ministra da educação da Dinamarca que apenas fez uma pergunta ao 

nosso novo colega: “Como é que resolve o problema da liberdade de 

escolha nas escolas da Jutlândia, onde não há pura e simplesmente qualquer 

alternativa, não sendo possível transplantar as pessoas, os professores e os 

pais, para outro sítio?”  
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Claro que o nosso colega holandês reconheceu ser difícil. “Sabem, eu venho 

das empresas, tenho esta experiência, mas percebo que falar de uma escola 

não é falar de uma empresa. Falar do sistema educativo não é falar de uma 

situação que possamos simplificar.”  

A questão é de facto esta. Devemos perceber que há zonas onde a escolha 

pode ser feita e há outras onde há que apostar fortemente nos fatores de 

qualificação. Esta é a questão. A escolha depende de circunstâncias 

complexas. Dei-vos o exemplo grego para vos referir que aí muitas vezes a 

escolha está completamente inquinada, porque não é possível escolher entre 

o mal, o bem ou o razoável. Ninguém vai escolher se sabe que é mau, vai 

tender a escolher a solução menos má, com imagem razoável... 

Nesse sentido, gostaria de dar duas ou três conclusões muito simples. Em 

primeiro lugar, o fator fundamental de desenvolvimento é a aprendizagem. 

A escola que funciona é a escola na qual se aprende. Nesse sentido, é 

indispensável percebermos que um país com recursos escassos, como são 

todos os países, não é livre, precisando de conceber a sua rede educativa 

considerando todos os seus elementos, todas as suas iniciativas. Tem, por 

isso, de se garantir, através do investimento público, a equidade, ou seja, o 

objetivo número um da educação formulado pela UNESCO, em 1990, na 

Conferência de Jomtien Educação para Todos. Educação de qualidade para 

todos.  

Na nossa Constituição está o princípio da liberdade de ensinar e aprender, o 

que tem de ser feito através do equilíbrio entre a rede do Estado e a rede não 

estatal. Isso é absolutamente fundamental. Mas há um objetivo 

condicionador: importa garantir que a aprendizagem seja um valor na 

sociedade, e que a educação seja para todos e que não seja um fator de 

agravamento das desigualdades. É indispensável garantir o equilíbrio entre a 

liberdade e a equidade, e assegurar que haja uma afetação dos recursos de 

modo a chegarem a todos. 

Devo dizer-vos que este estudo que estamos a realizar relativamente ao 

custo por aluno dá-nos já um resultado: há profundas desigualdades. O 

Estado não pode ser indiferente a isto. Tem que introduzir, por isso, fatores 

em que o reforço da qualidade na aprendizagem seja compensado com a 
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melhoria dos elementos de equidade. Isto é que é a pedra angular de um 

serviço público de educação. Ninguém pode ser nem privilegiado nem 

prejudicado e essa é que é a dificuldade. 

O sistema é complexo, é assimétrico e apresenta um forte peso daquilo que 

é a situação de partida. O sistema educativo não é um sistema abstrato. É 

constituído por escolas, por pessoas, por professores, por alunos, por 

funcionários, por técnicos.  

Cada elemento é relevante e, nesse sentido, se não tivermos em 

consideração o equilíbrio entre a liberdade e a equidade, a liberdade e a 

justiça, não elegeremos a aprendizagem como primeira preocupação e a 

educação para todos como fator mobilizador essencial.  

Em suma, a rede pública de educação e o serviço público de educação não 

se confundem com a iniciativa do Estado. O papel do Estado é fundamental 

para que não seja o mercado a ditar a distribuição de recursos disponíveis. 

Tem de haver, por isso, um planeamento de redes, numa lógica democrática, 

que assegure a educação para todos. Impõe-se, porém, que esse 

planeamento, segundo a diferenciação positiva e a garantia de que os 

estudantes mais carenciados economicamente não são prejudicados, seja 

garantia de melhor aprendizagem, de igualdade, de equidade, de justiça 

distributiva, de qualidade e de liberdade nas condições concretas e 

complexas da sociedade, até para que as desigualdades e as injustiças se não 

reproduzam. 
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Albino Almeida
1 

 

Na explanação do Doutor Oliveira Martins, foi dito que para breve teremos 

o custo por aluno. Tenho bem consciência, temos todos, que este custo no 

litoral, numa escola com muitos professores do quadro no topo da carreira, é 

completamente diferente do custo numa escola do interior, onde os 

professores, há uns anos atrás, passavam a vida a entrar e a sair. Isso 

naturalmente tem consequências na qualidade do serviço educativo 

prestado, na estabilidade do projeto educativo, no trabalho dos professores e 

na sua própria vida pessoal, sendo que muitos também são pais. 

 Em breve, através de uma simples mudança na lei das matrículas, que aliás 

vinha do Governo anterior, vamos poder escolher as escolas dos nossos 

filhos, sendo certo que seguramente vão ser as escolas dos nossos filhos a 

escolhê-los a eles. Porque quando não tiverem lugar para todos os alunos, 

certamente não irão começar a escolha pelos alunos com mais necessidades 

educativas, irão começar por aqueles que aprenderiam mesmo que não 

houvesse escola. Isto naturalmente é assim que vai acontecer, não sejamos 

ingénuos. 

A questão que coloco é a seguinte: nessa altura como vai o Estado manter o 

equilíbrio entre a equidade e a liberdade? Porque muitos, em nome da 

liberdade, voarão para a escola mais próxima, que pode nem ser a melhor. 

Como é que o Estado vai garantir a essas escolas com menos “nome” as 

condições para desenvolver um ensino de qualidade como as outras já têm? 

Até porque têm os alunos mais escolhidos.  

 

Ana Benavente
2 

 

Não é apenas o contexto social, não é apenas o contexto geográfico, é 

também o contexto político de cada país que está em jogo, quando se fala do 
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serviço público de educação. Não posso num debate destes ignorar a política 

que neste momento vinga no nosso país. E essa política não é inocente, 

como nenhuma o é. Tem as suas escolhas, as suas escolhas ideológicas, as 

suas escolhas financeiras, escolhas que se concretizam em diplomas 

diversos. Um deles tão extraordinário que fala da autonomia de escolas e 

depois determina exames finais, sem que nenhum de nós tenha dúvidas que 

as escolas vão logo trabalhar em função dos exames finais.  

Essa dimensão da política em cada país também devia estar presente. 

Porque se há momentos em que dentro deste quadro de avanços e recuos, 

conquistas e derrotas por uma escola pública de qualidade para todos, e 

devo dizer, um pouco ao contrário do que foi aqui dito com o exemplo da 

Holanda e da Grécia, que um país como a Suíça tem uma excelente escola 

pública. E que não passa pela cabeça de nenhum pai ou mãe de classe média 

ou média superior escolher uma escola particular para os seus filhos. 

Nós sabemos, sem dúvida, que a escolha da escola vai ser para aqueles que 

podem escolher e nem todos podem escolher. Não só porque só há aquela 

escola, mas porque a escola lhes é uma realidade distante, desconhecida. 

Não conhecem os mecanismos internos há muito de nós conhecidos e 

sobretudo pelos professores, em que já se sabia há 25 anos que era preciso 

para que os nossos filhos ficassem de manhã, escrever lá no documento que 

à tarde tinham atividades de enriquecimento curricular, e assim tínhamos a 

certeza que ficavam nas turmas da manhã. 

Portanto, não estamos num momento qualquer, cada país vive o seu. A 

Europa, com algumas diferenças, vive um momento particular muito 

centrado nas economias. Muito centrado numa escola que volta a exames e 

que volta a saberes considerados básicos, quanto a mim ao arrepio do que 

são os desafios do século XXI, que pede muito mais saber pensar, saber 

procurar informação, ser criativo, ser participante. Não é isso que vemos 

acontecer.  

Gostava de ouvir da vossa parte uma reflexão sobre esta contradição. As 

políticas que no dia-a-dia, quer queiramos quer não, limitam, induzem, 

modelam o nosso trabalho. Seja pelo despedimento dos professores, seja 
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pela falta de meios que existe nas escolas, a falta de apoio a alunos com 

necessidades especiais, enfim, das mais variadas maneiras.  

E esta questão, mais geral, e vista no quadro dos países da OCDE; e aqui 

estamos em Portugal e Portugal faz parte dessa realidade, do que é ou do 

que deverá ser hoje o serviço público de educação.  

 

Manuela Terrasêca
1 

 

Ontem, no seminário “Avaliação das aprendizagens na avaliação da 

educação”, realizado pelo CNE, foi dito que a probabilidade de um aluno 

com baixo estatuto socioeconómico ter baixo desempenho em Matemática é 

três vezes maior do que de um aluno com alto estatuto socioeconómico e 

que 43,5% dos alunos portugueses têm estatuto socioeconómico baixo, 

quando a média da OCDE será de 15%. Imagino que estes 43,5% não sejam 

deste ano nem do ano anterior, portanto, eventualmente, terão aumentado no 

tempo mais recente. 

Penso que estes dados são altamente preocupantes, pelo menos para mim 

são. E pergunto-me se o conhecimento destes dados não nos impele a pensar 

de uma forma mais efetiva e mais aguda esta questão da educação de 

qualidade para todos?  

Porque por outro lado também, a questão da qualidade é assim uma espécie 

de uma ideia consensual, mas não tenho a certeza que seja tão consensual 

quanto isso. De facto, imagino que a qualidade para mim poderá ser muito 

diferente da qualidade para cada uma das pessoas que está nesta sala. 

Portanto, também agradeceria se possível que se pronunciassem um pouco 

sobre esta questão de o que é a qualidade, sobretudo quando nós temos 

cenários desta natureza.  

 

 

                                                           
1 CIIE – FPCE/UP 
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Maria José Rau
1 

 

As duas intervenções anteriores foram muito interessantes e levantam-me 

algumas questões. Apreciei especialmente a questão ser posta desta forma, a 

questão da liberdade, equidade e qualidade. E concretamente na intervenção 

do Doutor Guilherme d'Oliveira Martins, os reconhecimentos de assimetria 

e de complexidade da situação nacional. Da ideia de não cair na tentação das 

receitas ideológicas e de não esquecer a História, que é um dos aspetos mais 

importantes. 

Gostava de ouvir o Dr. Guilherme d'Oliveira Martins sobre a questão da 

eficiência, ou seja, quando referiu a questão do custo por aluno, como é que 

esta questão da eficiência é abordada. 

Lembro que no relatório que foi apresentado aqui ontem, (OECD Reviews of 

Evaluation and Assessment in Education, Paulo Santiago, Graham 

Donaldson, Anne Looney e Deborah Nusche, abril de 2012, OECD) 

podemos ler que no que se refere a um dos pontos mais fracos do sistema 

educativo português, que “os custos das repetências no Orçamento da 

Educação são substanciais, dado o custo adicional em que se incorre com a 

repetição de cada. Tudo isto é exacerbado pelo facto das escolas terem 

poucos incentivos para se preocuparem com este significativo aumento das 

despesas, podendo-se, resumidamente, dizer que as repetências escolares 

são dispendiosas e ineficazes e têm fortes implicações tanto na eficiência 

como na equidade. Portanto, como é que esta questão da eficiência vai ser 

abordada?  

Relativamente à intervenção da Pauline Musset, como eu já conhecia o 

relatório que foi publicado, acho que há um aspeto muito importante e fiquei 

espantada, por exemplo no caso da Holanda, como é que eles fazem para 

evitar que haja as várias medidas tomadas, gostava muito que ela 

desenvolvesse um bocadinho mais o que no seu relatório chama Controlled 

choice schemes, e as várias formas como os países conseguem combater a 

não-equidade e o não-sucesso educativo. 

                                                           
1 Conselheira do CNE 
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Guilherme d'Oliveira Martins
1 

 

O que fará o Estado perante a escolha? É a questão fundamental em que nos 

encontramos. O Estado tem responsabilidade. Quando a Pauline Musset nos 

lembrou que a despesa na educação tem caráter de investimento 

reprodutivo, é muito importante quando falamos de austeridade.  

A austeridade não pode ser um fim em si, temos que criar um Estado sóbrio, 

um Estado modesto, que possa afetar os recursos às finalidades adequadas. 

Um antigo primeiro-ministro irlandês perante os primeiros sinais da crise 

disse “cometeremos um erro grave se sacrificarmos a educação.” Não 

podemos dizer às gerações que esperem, temos que garantir que todas as 

gerações possam ter a resposta adequada relativamente a este fator essencial 

de desenvolvimento que é a aprendizagem. 

Nesse sentido, o Estado tem responsabilidades em garantir uma distribuição 

adequada relativamente à qualidade dos formadores, uma distribuição 

adequada relativamente aos recursos garantindo a diferenciação positiva. 

Entendo que não é correto falar de discriminação positiva. Diferenciação 

positiva é tratar diferentemente o que é diferente. Muitas vezes, as 

desigualdades agravaram-se e a educação contribui para o agravamento 

dessas desigualdades. É por isso que nos dois pratos da balança temos que 

pôr sempre a escolha e a equidade, a liberdade e a justiça. 

O Estado tem responsabilidades. Falar do sistema, falar da rede de educação 

e do serviço público de educação é falar de uma responsabilidade cada vez 

mais assumida e solidária, entre o Estado e a sociedade.  

O Doutor Albino Almeida tem sido a face visível da representação dos pais, 

das famílias, junto das escolas. Essa representação é absolutamente 

fundamental. O Estado tem de agir tendo em consideração o triângulo 

fundamental escola, família, comunidade. Se a sociedade não assumir este 

objetivo, teremos um problema de durabilidade, de consistência.  

                                                           
1 Presidente do Tribunal de Contas 
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Professora Ana Benavente, gostaria de enfatizar o seu exemplo da Suíça. A 

Suíça é a república mais antiga da Europa e não é por acaso que o sistema é 

aqui invocado.  

É uma concretização muito especial de serviço público de educação. Há 

uma complementaridade efetiva entre a escola e a comunidade. Não se 

ouve, na Suíça, a frase que infelizmente ouvimos aqui: “isso é tarefa da 

escola”. O que se diz é que “a educação é tarefa da sociedade, da 

comunidade”. 

As escolas na Suíça estão abertas ao fim de semana e não são os professores 

que estão lá a garanti-la, é a comunidade. Não há roubos de material escolar 

e as portas estão abertas. Porquê? Não se rouba o que é comum, não se 

rouba o que é próprio. Só se rouba aquilo que é dos outros. O que é nosso 

tem que ser protegido. 

Esta noção tem de ser vista através do contexto histórico, político e social. 

Por isso, é que digo que temos que ter muito cuidado com as tentações 

imediatistas e ideológicas num sentido ou noutro. Porque a educação, dir-

me-ão, é neutra ideologicamente? Não, não é. Mas é que a sociedade toda 

tem de garantir que a escola seja de todos.  

Voltamos ao caso suíço, na Confederação Helvética é a comunidade que 

assume a escola, por isso é o país da educação (de Pestalozzi e de Piaget). 

As grandes referências do pensamento educativo estão lá, porque há uma 

história contínua e um assumir pela sociedade do dever de educar.  

O serviço público de educação não é, posso-vos garantir, na Suíça, do 

Governo, do Cantão, do Semicantão ou da Confederação. Não. Lembramo-

nos todos de uma frase muito citada de Jorge Luís Borges “merecemos que 

não tenhamos governos.” Porquê? Porque aprendeu na Suíça. Afinal, se 

perguntarem a um suíço quem é o presidente da Confederação ele não sabe. 

Porque a lógica da governação é da própria sociedade. Não é preciso saber 

quem é o presidente da Confederação. A noção de serviço público tem 

sempre de ser partilhada. A ideia de escolha depende da exigência de cada 

escola que tem que ser a melhor. Essa exigência é crucial. 



Serviço Público de Educação 

 105 

Professora Manuela Terrasêca, a qualidade não é consensual, por isso é que 

há standards. Precisamos de definir termos de referência que envolvam 

várias componentes. A avaliação é muito importante. Por isso falamos nos 

estudos internacionais. É indispensável sermos avaliados. Temos que ter um 

elemento aferidor para dizer “este menino não atingiu os objetivos, para 

atingir precisa de reforço”.  

Temos de ter uma referência qualquer, é indispensável. Não estamos a falar 

da qualidade abstrata. Todos conhecem aquela pergunta que muitas vezes 

ouvimos: “És melhor a Letras ou a Matemática?”, não faz sentido, por uma 

razão simples, se houver equilíbrio, a numeracia e a literacia andam sempre 

de par. Se um aluno não funciona na Matemática é porque não compreende 

os problemas que lhe são postos. É um problema de Literacia. A 

aprendizagem é um conjunto. 

Há um erro terrível que encontramos nas lógicas tecnocráticas. Para que 

serve a educação? Para criar empregos. Não, a educação serve para formar 

cidadãos, pessoas. Essa é que é a questão. Esse é que é o ponto fundamental. 

Uma sociedade que se organizasse apenas pela capacidade de absorção de 

empregos, no final da formação, nada poderia planear. Quando se inicia o 

percurso educativo estamos numa conjuntura, quando se termina a 

circunstância é completamente diferente. 

Lembram-se bem que houve uma certa moda na formação de 1.º ciclo no 

ensino superior em Gestão. Havia muita gente. Hoje, praticamente ninguém, 

por uma razão simples, Gestão é uma formação pós-graduada. Gere-se 

depois de se saber qualquer coisa.  

Precisamos, pois, de saber planear o serviço público de educação.  

Dra. Maria José Rau, quanto ao custo das repetências. Estou inteiramente de 

acordo consigo. Em primeiro lugar, a retenção, a repetência tem uma grande 

diferença e muitos não o entendem. 

Há um esforço pedagógico a fazer relativamente aos cidadãos, porque a 

maior parte das pessoas reflete o sistema educativo à luz do que era o 

sistema educativo do seu tempo, com uma distorção de perspetiva. 
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Hoje temos 9 anos de escolaridade a caminho de 12. No ensino obrigatório, 

as repetências têm um sentido completamente diferente, na medida em que 

o ensino obrigatório é um direito e um dever.  

A repetência é um fator de exclusão. Não podemos excluir ninguém, porque 

o Estado e a sociedade têm o dever de garantir que o ensino obrigatório seja 

cumprido por todos. Sabemos bem, quando tínhamos 4 anos de escolaridade 

obrigatória, a obrigatoriedade tinha de ser cumprida. A Guarda Republicana 

ia buscar o menino a casa, mesmo que ele não tivesse aproveitamento, pois 

era fundamental garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino. 

O risco de repetência exige estratégias efetivas para garantir melhor 

utilização dos recursos, e, no fundo, melhor aproveitamento. Quem tem 

experiência docente sabe que quando um aluno vai segunda vez fazer um 

exame, às vezes, sabe menos do que na primeira. Ou seja, não basta repetir. 

É indispensável ter uma estratégia para obter aproveitamento positivo. Se 

nada se fizer, estamos como aquele menino que no 1.º ano de escolaridade, 

porque tem uma certa mândria, errou a conta e não a apagou. Ele demorará 

muito tempo a acertar, porque o que tem de fazer é começar tudo de novo… 

Enquanto não o fizer continuará a errar. Tem de apagar tudo. 

Portanto, sejamos claros, repetir não é solução, repetir significa desperdício, 

mas para prevenir a repetição é indispensável haver um forte investimento 

na aprendizagem. Voltamos à primeira, se não houver aprendizagem, não há 

resultado positivo na educação.  
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Autonomia das escolas e administração da educação 

Autonomia das escolas: públicas virtudes, vícios privados1 

 

João Barroso
2 

 

INTRODUÇÃO 

As políticas de reforço da autonomia das escolas inserem-se numa narrativa 

comum que tem marcado as recentes alterações na organização do Estado e 

da sua administração e que, neste caso, se polarizou, sobretudo, em torno de 

dois movimentos ou correntes de opinião: (a) os que viam, nas políticas de 

definição e reforço da autonomia das escolas, uma maneira de preservar e de 

modernizar o ensino público, ajustando as suas características à diversidade 

dos contextos e das populações escolares; (b) os que consideravam que o 

reforço da autonomia das escolas constitui um instrumento para a 

introdução de uma lógica concorrencial no interior do serviço público, 

essencial para promover a “liberdade de escolha” entre ofertas educativas 

diferenciadas (pelo projeto e pelos resultados), contribuindo assim para a 

criação de um quase mercado educativo que abrange, em idênticas 

condições de provisão e de financiamento, a escola pública e a escola 

privada. 

É à luz destas duas correntes de opinião que deve ser vista a mudança de 

referenciais que marcou a evolução destas políticas, a partir da década de 

1980 em Portugal.   

Inicialmente, a “autonomia das escolas” foi defendida, principalmente, pelas 

suas “virtudes” para resolver alguns dos graves problemas da “escola 

pública”. Nomeadamente, porque permitia ultrapassar os constrangimentos 

resultantes da rigidez da sua organização, do caráter homogéneo da sua 

oferta, do modo centralizado da sua coordenação, através do recurso à 

                                                           
1 O presente texto baseia-se na intervenção que fiz no Conselho Nacional de Educação, no dia 5 de 

maio de 2012, no Seminário “Serviço Público de Educação” tendo sido reduzidas as principais 

marcas de oralidade. 
2 Universidade de Lisboa 
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territorialização das políticas educativas, ao desenvolvimento de projetos 

educativos próprios, ao reforço da participação e à diversificação da oferta.  

Em seguida, principalmente a partir do início deste século, e de modo 

progressivo, o discurso da “autonomia das escolas” tem vindo a ficar refém 

dos que pretendem, por essa via, introduzir no sistema público alguns dos 

elementos mais característicos da oferta privada, como seja a regulação pela 

concorrência, a hierarquização das escolas, a segmentação e segregação dos 

públicos. 

É neste contexto que a minha intervenção tem por objetivo contribuir para 

construir uma perspetiva alternativa, identificando as tendências mais 

favoráveis atualmente existentes neste domínio que contrariam o 

radicalismo anterior e propõem combinar “públicas virtudes” e “virtudes 

privadas” na alteração das relações entre os dois sectores. 

Para esse efeito irei analisar as políticas de reforço da autonomia das 

escolas, em Portugal, com base num argumentário construído em torno de 

quatro temas: a retórica reformista; a problematização das políticas; o papel 

do Estado; a hibridação do público e do privado  

 

1. As políticas de reforço da autonomia (associada à gestão escolar) têm 

tido um lugar de destaque na retórica reformista da educação em 

Portugal, mas o seu efeito na organização e funcionamento das escolas é 

muito reduzido.    

Nos últimos vinte e cinco anos assistiu-se, em Portugal, a um processo 

(quase) contínuo de produção legislativa no domínio da autonomia e da 

gestão escolar. Este processo iniciou-se após a aprovação da Lei de Bases 

do Sistema Educativo (1986) e, nas suas grandes linhas, ficou definido no 

relatório da Comissão da Reforma do Sistema Educativo (1988). Atravessou 

dez governos (do X ao XIX governo constitucional) e conheceu 14 

ministros da educação (de João de Deus Pinheiro a Nuno Crato), de 

diferentes partidos (PSD, PS, CDS), sendo de destacar, nesta matéria, 
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Roberto Carneiro (Decreto-Lei nº 43/89 e 172/91), Marçal Grilo (Decreto-

Lei nº 115-A/98) e Maria de Lurdes Rodrigues (Decreto-Lei nº 75/2008)
1
.   

Apesar desta diversidade de agentes políticos é possível identificar, no 

conjunto dos normativos, um tronco comum de ideias e propostas que se 

vão ajustando a diferentes soluções organizativas, em função da ecologia 

dos contextos político-sociais e da dinâmica do jogo dos atores situados fora 

e dentro, a diferentes níveis, da administração do sistema educativo. Este 

tronco comum traduz-se em regularidades e evoluções convergentes de que 

se salientam as seguintes:   

- Desde o início que as medidas de reforço da autonomia das escolas são 

utilizadas para legitimar novas formas de controlo (pela gestão e pela 

avaliação). A “autonomia” não é uma política em curso, mas em discurso. A 

fórmula “mais autonomia, mais responsabilidade” traduziu-se, na prática, 

em “mais responsabilidade, sem autonomia”.  

- As mudanças introduzidas adotaram sempre um registo “top down” (a 

“autonomia” é dada às escolas). Como eu já alertava em 1996 a “autonomia 

é cada vez mais decretada e cada vez menos construída” (Barroso, 1996). 

- Inexistência de uma política articulada entre o reforço da autonomia das 

escolas e a reestruturação do Ministério da Educação, pelo que qualquer 

intenção de transferir competências e recursos para as escolas (por pequena 

que seja, como se viu nos “contratos de autonomia”) esbarra com a 

organização centralizadora e burocrática que continua a dominar a 

administração da educação em Portugal
2
. 

- Inexistência de uma política articulada de descentralização, com a 

transferência de competências e recursos para as autarquias, aumentando o 

seu poder de tutela sobre o sistema educativo local
3
.  

                                                           
1 Para uma análise deste processo consultar a investigação realizada no âmbito do projeto 

Knowandpol -Barroso e Menitra (2009) e Menitra (2009) – cuja síntese de resultados se encontram 

em Barroso (2011) e Menitra (2011). Para uma visão de conjunto deste processo no quadro da 

evolução das políticas de administração da educação, consultar os trabalhos de Licínio Lima, em 

particular a sua obra de síntese Lima, 2011. 
2 Ver a este propósito Hipólito (2011). 
3 Ver entre outros: Formosinho & Machado (2004), Lima (2011), Pinhal (2010a, 20120b). 
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- Tendência emergente para a “profissionalização do gestor” quer pelo 

reforço da sua formação nas áreas da gestão, quer pelo aumento da 

dimensão gerencialista na definição do seu perfil e das suas funções, quer 

pela eventualidade de recurso a não docentes para exercerem esse cargo. 

- Tensão entre uma “lógica burocrática”, centrada numa regulação externa 

através de procedimentos administrativos de coordenação e controlo, e uma 

“lógica pedagógica”, centrada na autorregulação pelos profissionais, no que 

se refere à organização do trabalho e às matérias pedagógicas. 

Finalmente, importa referir que, em grande parte devido a estas 

características comuns, os efeitos obtidos com estas medidas foram bastante 

reduzidos. E isto apesar da importância que lhes foi dada na retórica 

política, ao longo destes vinte e cinco anos. Um exemplo claro da frustração 

existente, a este propósito, está patente no relatório publicado em 2007, pelo 

Conselho Nacional de Educação quando do Debate Nacional sobre 

Educação:  

«(…) De pouco adiantará continuar a desencadear mudanças na 

administração da educação se estas seguirem o paradigma da “autonomia 

decretada”, isto é, se as mudanças continuarem a basear-se na mudança da 

norma jurídica, em vez de se sustentarem em dinâmicas escolares e sociais 

de assunção de responsabilidades escola, a escola» (Conselho Nacional de 

Educação, 2007, p. 167). 

Ou, como eu próprio escrevia em 2004:   

«(…)a “autonomia” tem sido uma ficção, na medida em que raramente 

ultrapassou o discurso político e a sua aplicação esteve sempre longe da 

concretização efetiva das suas melhores expectativas. Mas ela tem sido uma 

“ficção necessária” porque é impossível imaginar o funcionamento 

democrático da organização escolar e a sua adaptação à especificidade dos 

seus alunos e das suas comunidades de pertença, sem reconhecer às escolas, 

isto é aos seus atores e aos seus órgãos de governo, uma efetiva capacidade 

de definirem normas, regras e tomarem decisões próprias, em diferentes 

domínios políticos, administrativos, financeiros e pedagógicos. Contudo, se 

adotarmos uma perspetiva “mais cínica” sobre a natureza e função desta 

“ficção” no contexto da estratégia política, podemos dizer que, em Portugal 
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(como em outros países), a autonomia das escolas não se limitou a ser uma 

ficção, tornando-se muitas vezes, uma “mistificação” legal, mais para 

“legitimar “os objetivos de controlo por parte do governo e da sua 

administração, do que para “libertar” as escolas e promover a capacidade de 

decisão dos seus órgãos de gestão.» (Barroso, 2004, p. 49-50) 

 

2. O caráter essencialmente discursivo das políticas de autonomia 

contribuiu para criar a ilusão do consenso e da convergência esquecendo 

que, sob a aparência de uma mesma solução política, se confrontam 

diferentes maneiras (racionalidades) de identificar e construir os 

problemas. 

 A identificação (promoção, seleção) de problemas que exigem a adoção de 

políticas públicas, por um lado, e a definição (proposição, preconização) das 

medidas necessárias para os solucionar, por outro, constituem momentos, 

lugares e processos centrais na circulação do conhecimento na política. 

Como assinala, a este propósito Delvaux (2009): 

“Neste processo de ação pública, o conhecimento é sobretudo mobilizado 

nos momentos da problematização e da preconização. O processo de 

problematização é aquele no decurso do qual emerge uma definição mais ou 

menos consensual do problema que deve ser estudado por um coletivo. (…) 

Quanto ao processo de preconização é aquele no decurso do qual esboços de 

planos de ação concorrentes são progressivamente selecionados, 

combinados, afinados e retocados, (…). Estes dois processos verificam-se 

em qualquer tipo de cena da ação pública, quer se trate do poder central, de 

organizações locais, de grupos de interesses ou ainda de outros lugares” (pp. 

965-966). 

É o que acontece com a evolução das políticas de autonomia onde diferentes 

opções deram lugar a diferentes modos de configurar os problemas da 

gestão escolar e, consequentemente, a diferentes maneiras de justificar o 

reforço da autonomia como solução. Apesar da política parecer a mesma (ao 

longo da série temporal estudada), as posições em confronto no debate 

público e as medidas que foram tomadas pelos diferentes governos visaram 

resolver problemas diferentes e preconizaram coisas diferentes. Assim, 
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conforme varia a questão que se pretende resolver (em função da opção 

política que se privilegia) e que está assinalada em itálico nos exemplos 

seguintes, assim varia a problematização e a preconização e, 

consequentemente, o sentido da autonomia. 

- Governabilidade: a) Problematização: a dimensão e a complexidade do 

sistema educativo tornam difíceis as formas de governação “tradicionais” 

que não têm em conta a dimensão local e a necessária territorialização das 

políticas educativas. b) Preconização: o reforço da autonomia das escolas, 

traduzido no aumento das competências e dos recursos, nos domínios 

pedagógicos, administrativos e financeiros permitiria diversificar as 

respostas, adequá-las às especificidades locais e promover formas de 

regulação de proximidade. 

- Legitimidade: a) Problematização: a atual crise da legitimidade do Estado 

diminui a sua autoridade e deve ser compensada pelo reforço da 

participação dos diversos atores e pela adoção de novas formas de 

governança. b) Preconização: o reforço da autonomia das escolas, ao 

aumentar o poder de decisão dos atores locais (nomeadamente os pais), 

pode contribuir para recuperar a legitimidade perdida, tornando mais útil e 

produtiva a participação. 

- Regulação: a) Problematização: a perda da autoridade e da legitimidade do 

Estado fez diminuir a eficácia dos dispositivos de regulação de controlo 

baseados numa administração burocrática e centralizada. b) Preconização: o 

reforço da autonomia das escolas, associado à prestação de contas e à 

avaliação dos resultados permite passar de um controlo “a priori” baseado 

na regulação pelas normas, para um controlo “a posteriori” baseado na 

regulação pelos resultados.                  

- Concorrência: a) Problematização: a ausência de competição e 

concorrência entre as escolas favorece a adoção de procedimentos 

burocráticos e retira um estímulo à melhoria. b) Preconização: o reforço da 

autonomia das escolas possibilita a diferenciação dos projetos educativos e 

pedagógicos, favorece a escolha da escola pelas famílias e a criação de 

“quase mercados” educativos.    
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- Democraticidade: a) Problematização: a escola continua organizada 

segundo um modelo seletivo do ponto de vista social e a democraticidade da 

sua gestão é meramente formal. b) Preconização: o reforço da autonomia 

das escolas permite elaborar e pôr em prática um projeto educativo coletivo, 

aumentando o poder de decisão da “comunidade escolar” e o controlo social 

do serviço público de educação. 

- Eficácia: a) Problematização: muita da falta de eficácia das escolas decorre 

da ausência de mecanismos de responsabilização dos professores e dos seus 

dirigentes. b) Preconização: o reforço da autonomia das escolas permite 

justificar o controlo e a responsabilização sem necessidade de recorrer à 

imposição autoritária.  

Para finalizar, é importante sublinhar que a diversidade de modos de 

problematização e de preconização aqui enunciada reflete a existência de 

várias racionalidades quanto ao sentido e função da autonomia, na 

organização, na gestão e no funcionamento das escolas. Estas racionalidades 

derivam de interesses e posicionamentos político-ideológicos, resultantes de 

ligações pessoais ou de grupo e afetam a maneira como a escola é vista, 

pensada e mudada.
1
  

 

3. Estes conflitos de racionalidades na formulação das políticas de reforço 

da autonomia das escolas enquadram-se no debate mais amplo sobre o 

“público “ e o “privado” em educação e sobre o papel do Estado no 

financiamento e organização da oferta educativa. 

Como vimos na introdução a este texto, o debate sobre as questões da 

autonomia (e da gestão escolar) é um debate essencialmente político sobre o 

papel do público e do privado em educação e não um debate técnico sobre a 

                                                           
1
 Em 2004, assinalava a este propósito que, no caso da decisão sobre o processo de reforço 

da autonomia das escolas, em Portugal, é possível agrupar os diferentes interesses e 

opiniões em presença (no interior e exterior do próprio Ministério da Educação) em torno 

das seguintes lógicas: estatal, de mercado, corporativa e sociocomunitárias (ver Barroso, 

2004). 
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melhor forma de organizar e gerir a escola. As opções em jogo inserem-se 

numa reflexão mais vasta sobre os processos de recomposição do papel do 

Estado na administração da ação pública e nas suas formas de governo. Esta 

recomposição pode ter vários sentidos, desde formas mais extremas de 

privatização dos serviços públicos ou de criação de “quase mercados” 

educativos, baseados na concorrência e “livre escolha”, a formas mais 

mitigadas que, preservando o intervencionismo estatal, substituem “a 

regulação da oferta, pela regulação da procura” e flexibilizam as suas 

modalidades de controlo através da contratualização e da avaliação de 

resultados. 

Por isso, a questão da privatização é hoje, em tempo de crise económica e 

de declínio do Estado Providência, uma questão que está na ordem do dia. 

Contudo, o conceito de “privatização” apesar de ser frequentemente 

utilizado é fracamente definido, o que faz com que, muitas vezes, como diz 

Donnison (citado por Whitty, 2000) ele sirva “não para clarificar uma 

análise … mas para dramatizar um conflito e mobilizar apoios”. Apesar das 

várias perspetivas com que este conceito é utilizado (e que não irei discutir 

aqui) a privatização envolve, em geral, e como afirma Whitty (2000): um 

declínio da “provisão estatal”, uma redução dos “subsídios com dinheiros 

públicos”, uma maior “desregulação”, e uma “transferência de serviços para 

o sector privado”.   

Convém, contudo, sublinhar que para além dos aspetos económico-

financeiros a privatização assenta, sobretudo, em pressupostos políticos. É o 

que se pode ver, por exemplo, a propósito de debate sobre o papel do Estado 

na provisão e financiamento da educação, cujas premissas e variáveis se 

encontram esquematizadas no quadro seguinte. 
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As implicações que as opções políticas sobre a natureza pública ou privada 

da educação podem ter na provisão e financiamento das escolas são 

resumidas neste quatro modelos: 

- A educação é um bem essencialmente público e nesse sentido justifica-se a 

preponderância da intervenção do Estado (no financiamento e na 

operacionalização da oferta do serviço educativo) que pode ir até à forma 

extrema do “monopólio estatal”, com a supressão ou grande limitação do 

ensino privado. 

- A educação é um bem essencialmente privado e nesse sentido não se 

justifica qualquer intervenção do Estado, devendo a oferta educativa ser 

assegurada por um mercado inteiramente livre e desregulado e a expensas 

dos indivíduos interessados (ainda que admitindo a existência de benefícios 

fiscais para as despesas com a educação). 

- A educação é um bem predominantemente público que produz benefícios 

privados e, nesse sentido, cabe ao Estado uma grande parte do 

JBarroso

A educação é um “bem comum” - público, 

ou um “bem de consumo” - privado?

Bem comum

Bem de consumo

A educação é um bem essencialmente público 

A educação é um bem predominantemente 

público que produz benefícios privados 

A educação é um bem predominantemente 

privado que produz externalidades públicas 

A educação é um bem essencialmente privado 

Monopólio estatal

Mercado livre
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financiamento, regulação e prestação do serviço educativo, com a 

comparticipação (ao nível do financiamento e da definição da oferta 

educativa) dos outros beneficiários do sistema (em particular os alunos e 

suas famílias, os futuros empregadores, etc.). 

- A educação é um bem predominantemente privado que produz 

externalidades públicas pelo que, embora cabendo ao Estado contribuir de 

maneira significativa para o financiamento do serviço educativo (tendo em 

conta essas externalidades), ele deve reduzir a sua intervenção ao mínimo, 

para permitir o funcionamento de um “quase-mercado” educativo, baseado 

na concorrência e autonomia dos prestadores de serviço e na livre-escolha 

dos consumidores.  

Esta diversidade de posições manifesta-se igualmente e de acordo com os 

mesmos pressupostos quando se analisa a possibilidade de escolha da escola 

pelas famílias (ver a este propósito Barroso, 2003, Sá e Antunes, 2010), ou, 

no caso presente, sobre os objetivos do reforço da autonomia. 

 

4. As relações entre público e privado estão a mudar, na educação, sem 

que isso signifique forçosamente uma privatização global do sistema. 

Verifica-se uma hibridação do público e do privado e uma 

complexificação das suas relações. Os sistemas públicos tendem a tornar-

se cada vez mais flexíveis e adaptados à diversidade de interesses 

privados; e a oferta privada tende a tornar-se cada vez mais homogénea e 

regulada pelo Estado. 

Desde a última década do século passado que se manifestam, em muitos 

países da OCDE, políticas de incentivo ao privado, com o fim de permitir 

um alargamento da base social desta modalidade de ensino e um aumento 

do recrutamento de alunos. Contudo, apesar disso, a maior parte dos países 

ainda tem uma rede privada pouco expressiva. Acresce ainda que o 

crescimento do ensino privado não se tem dado por iniciativa própria mas, 

sobretudo, pelo impulso das autoridades públicas que continuam a ser o 

“principal regulador”
1
. Por isso, embora a justificação do alargamento do 

                                                           
1 Carlos Estêvão fala a este propósito de “providenciação pública do privado na educação portuguesa” 

(Estêvão 2012, pp. 33-65). Ver igualmente Estêvão (1998).  
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ensino privado seja feita com recurso a uma retórica concorrencial, o certo é 

que, em geral, esta concorrência se desenvolve sob a égide e controlo das 

autoridades públicas. Natalie Mons (2011) diz mesmo que a privatização se 

tornou, nestes casos, numa espécie de “clonização” do público, uma vez que 

as escolas privadas são submetidas, na maior parte dos países, aos mesmos 

programas escolares, a avaliações semelhantes, a regras de recrutamento de 

professores idênticas e a concisões materiais similares, e acrescenta: 

“ Apoiado cada vez mais pelos financiamentos públicos, aberto a classes 

sociais que ele não acolhia tradicionalmente, assumindo objetivos de 

interesse geral, submetido a uma regulação pública mais constrangedora, o 

privado mudou de aspeto nestas duas últimas décadas. Mais do que uma 

privatização da educação nacional, a expansão deste novo privado é 

marcada sobretudo pela instrumentalização deste sector pelos poderes 

públicos.” (p. 35) 

Pode dizer-se, por isso, que as relações entre público e privado estão a 

mudar, na educação, sem que isso signifique forçosamente uma privatização 

global do sistema. Ao contrário do que as teses radicais querem fazer 

querer, hoje em dia, na maior parte dos países, os dois sistemas sobrepõem-

se em muitos domínios, as suas fronteiras diluem-se, a sua especificidade 

diminui. Em vez de um jogo de soma nula entre dois sectores estanques, 

verifica-se (como foi referido) uma hibridação do público e do privado e 

uma complexificação das suas relações.  

Para esta «hibridação» muito tem contribuído a progressiva diluição das 

fronteiras éticas, filosóficas e religiosas que tradicionalmente separavam, do 

ponto de vista institucional, estes dois sistemas. Como assinala Maroy 

(2011), a propósito da situação na Comunidade Francófona da Bélgica onde 

a “liberdade de escolha” (por motivos religiosos) é bastante ampla: o ensino 

público e o ensino privado passaram a estar submetidos à mesma mudança 

de paradigma (emergência de um paradigma economicista ou gerencialista) 

em função do qual as diferenças são vistas mais em termos de “eficácia 

organizacional e pedagógica” do que ao nível de “valores e modelos 

pedagógicos de referência”. Contudo, como o mesmo autor afirma: “esta 

evolução da leitura das relações entre privado e público não significa, bem 
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entendido, o desaparecimento das diferenças institucionais, mas o seu 

esbatimento no debate das políticas escolares.” (p.70) 

A atração que as escolas privadas exercem sobre as famílias pode ter, assim, 

diferentes justificações: elevação do capital social (fruto de uma seleção dos 

alunos); filiação religiosa (nas escola confessionais); imagem de maior 

eficácia (pela “qualidade” dos resultados escolares dos seu alunos). 

Contudo, hoje em dia, e sobretudo nas famílias urbanas da classe média, 

esta atração resulta, muitas vezes, da perceção que têm da capacidade 

organizacional destas escolas, considerando que elas podem responder 

melhor e de uma maneira mais individualizada (pelas suas estruturas, 

recursos e modos de funcionamento) às expectativas dos utilizadores. Como 

assinala a este propósito Yves Dutercq (2011):  

“Enquanto a oferta de ensino público, assumindo-se como indiferenciada e 

inscrevendo-se numa lógica cívica e académica, encontra a sua justificação 

no currículo oficial, onde são valorizados os saberes disciplinares, a procura, 

por parte dos utilizadores, é marcada cada vez mais por uma lógica 

doméstica que privilegia a proximidade e a disponibilidade em relação aos 

alunos e que se focaliza na individualização da relação com a escola.” 

(p.176) 

Isto significa, como salienta Maroy (2011), que “a concorrência entre o 

público e privado se faz hoje, sobretudo, no domínio instrumental e não, 

como antigamente, no domínio axiológico e normativo” (p.70). Ou, como 

afirmam Desjardins, Lessard e Blaiss (falando da situação no Canadá – 

Quebeque): 

“Podemos perguntar-nos se a escola privada é um sintoma da crise da escola 

pública, ou se, pelo contrário, ela é a sua causa. Talvez seja um pouco das 

duas coisas: os pais optam pelo privado devido a razões cuja legitimidade é 

difícil de contestar (…), mas ao mesmo tempo, o que parece ser uma 

solução individual legítima provoca, quando multiplicada em larga escala, 

consequências inquietantes para a rede pública.” (121) 
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EM CONCLUSÃO 

Já que estamos num seminário sobre “serviço público de educação” importa 

fazer, para terminar, uma “declaração de interesses” sobre o meu 

compromisso com a “defesa de uma escola pública” enquanto expressão de 

um “ideal coletivo” de uma escola democrática e não segregativa, baseada 

na universalidade do acesso, na igualdade de oportunidades, na partilha de 

uma cultura comum e na continuidade dos percursos escolares. Contudo, a 

defesa da escola pública não pode estar prisioneira de qualquer tipo de 

ortodoxia sobre o modo como se concretizam os seus ideais e se organizam 

as suas estruturas e atividades.  

No caso presente, isso significa, como tenho referido em vários momentos, 

que a opção não pode estar limitada entre, por um lado, preservar a escola 

pública impedindo as famílias de fugirem dela, e por outro, aniquilar a 

escola pública com a criação artificial de um mercado educativo sustentado 

com dinheiro público (Barroso, 2003). 

Por isso defendo que, no contexto atual da crise do Estado Providência (e do 

modelo social a que deu origem), se torna necessário reforçar a dimensão 

pública da escola pública, o que obriga a reafirmar os seus valores 

fundadores, perante a difusão transnacional de uma vulgata neoliberal que 

vê no serviço público a origem de todos os males da educação e na sua 

privatização a única alternativa (Barroso, 2004). 

Mas defendo, igualmente, que a falência atual do modelo de regulação 

burocrático-profissional que serviu de base à expansão da escola pública no 

passado, obriga a procurar novas formas organizativas (pedagógicas e 

educativas) e novas modalidades de regulação e de intervenção que 

impliquem: 

- A recriação da escola como espaço público de decisão coletiva, baseada 

numa nova conceção de cidadania “que vise criar a unidade sem negar a 

diversidade” (Whitty, 2002). 

- Que o Estado continue a assegurar, como lhe compete, a “manutenção da 

escola num espaço de justificação política” (Derouet, 2003), sem que isso 

signifique ser o Estado o detentor único da legitimidade dessa justificação. 
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- Que a intervenção do Estado não perca em legitimidade, o que tem de 

ganhar em eficácia e, simultaneamente, não perca em eficácia, o que tem de 

ganhar em legitimidade.  

Numa lógica de serviço público a autonomia constitui, assim, um 

instrumento fundamental para ajustar a oferta educativa às características 

dos territórios e às dinâmicas locais, no respeito pelas orientações gerais de 

um sistema público nacional de ensino. Deste ponto de vista, a autonomia 

das escolas não é um processo de “fechamento social”, nem um instrumento 

para promover a oferta das escolas privadas e a concorrência entre as 

escolas, mas sim, uma condição para abrir a escola à diversidade dos seus 

públicos, reforçando a participação, a democracia e a flexibilização na sua 

organização.      

A autonomia das escolas (juntamente com o reforço das competências das 

autarquias) pode, por isso, contribuir decisivamente para a criação de uma 

nova ordem no domínio educativo, que concilia interesses individuais e 

ideais coletivos, a regulação nacional com a regulação local. Para que assim 

seja, a autonomia obriga ao reforço da dimensão cívica e comunitária da 

escola pública, na busca de um compromisso entre a função reguladora do 

Estado, a participação dos cidadãos e o profissionalismo dos professores, 

tendo em vista a construção do “bem comum” que é a educação das crianças 

e dos jovens (ver Barroso, 2000). 

Neste contexto, o alargamento dos poderes de decisão dos atores escolares 

(sobretudo na gestão pedagógica) e o reforço dos correspondentes 

instrumentos e recursos, pode contribuir para introduzir “públicas virtudes” 

na educação privada e “virtudes privadas” na educação pública. No primeiro 

caso, através da contratualização de um serviço público comum que 

preserve a universalidade, a equidade e a democracia na oferta escolar. No 

segundo caso, através da diversificação e flexibilização da organização e da 

gestão. É nesta alteração das relações entre público e privado que é preciso 

encontrar um novo princípio de justiça que combine a satisfação das 

necessidades individuais e das expectativas dos alunos e suas famílias 

(subjacente à privatização), com a justiça escolar (subjacente ao ideal de 

escola pública), garantindo a equidade no acesso a uma educação de 



Serviço Público de Educação 

 123 

qualidade, minimizando a hierarquização dos estabelecimentos de ensino e 

reduzindo o fosso existente entre os níveis de eficácia das escolas.  

A requalificação do ensino público é, neste contexto, uma exigência da sua 

sobrevivência. É preciso intervir para combinar a satisfação das 

necessidades individuais e das expectativas dos alunos e suas famílias 

(subjacente à escolha da escola) com a necessária justiça escolar (subjacente 

ao ideal de escola pública) que garanta a todos uma educação com um 

mínimo de qualidade, minimize a hierarquização dos estabelecimentos de 

ensino e reduza o fosso existente entre os níveis de eficácia das escolas. Isso 

só é possível, como afirma Levin (2001, 2003) se a “escolha da escola” e a 

“busca da eficiência” não se fizerem à custa da “equidade” e da “coesão 

social".  
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Para a compreensão da autonomia das escolas em Portugal 

A crise de legitimidade de governação dos sistemas centralistas e a 

emergência de contratos de ação pública ajudam a compreender o aparente 

consenso, a nível discursivo, sobre a necessidade de concessão de maior 

autonomia às escolas. A nossa intenção é sublinhar a emergência da 

modalidade de contrato de autonomia no quadro normativo da gestão dos 

estabelecimentos de ensino não superior, caraterizá-lo como contrato de 

ação pública e contextualizar a proposta que, em 2007, ajudou a estruturar 

os projetos de melhoria e desenvolvimento das vinte e duas escolas e 

agrupamentos que celebraram contrato de autonomia com o Ministério da 

Educação. Finalmente, tomando a autonomia como processo e a 

autonomização como princípio, problematizamos as condições de 

capacitação da escola para o exercício da autonomia. 

 

1. A emergência dos contratos de autonomia 

Em Portugal, a autonomia da escola pública aparece associada às críticas da 

burocracia e a iniciativas de desburocratização da administração pública, 

mas também às críticas ao centralismo e à ideia de descentralização. 

Introduzida pela mão do Estado, a agenda da autonomia da escola não 

produziu a mudança global do sistema de administração da educação, nem 

alterou a sua concentração de poderes de decisão (Lima, 2006). Na verdade, 

o aprisionamento a um quadro político-administrativo demasiado centralista 

e burocrático permite abordar o processo de autonomia das escolas em 

Portugal como expressão do mito de Sísifo, condenando os atores a nunca 

deixar de acreditar que vale a pena levar a pedra ao cimo da montanha e, ao 

mesmo tempo, condenando-os a vê-la rolar abaixo e ter de recomeçar 

sempre tudo de novo (Azevedo, 2010, p. 9). Nesta perspetiva, o processo de 

autonomia pode ser visto como uma “mistificação” legal, mais para 

“legitimar” objetivos de controlo por parte da Administração Central do que 
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dispositivo de “libertação” das escolas e promoção da capacidade de decisão 

dos seus órgãos.  

A verdade é que a autonomia da escola emerge no seio de uma matriz 

política e administrativa centralizada, mas também implica modalidades de 

regulação voluntária para envolver outras entidades na realização de 

projetos de interesse público, apelando à participação democrática e 

apresentando-se como uma “oportunidade das escolas” (Sarmento, 1992, p. 

6) face ao centralismo e à burocracia, mesmo sendo frequentemente 

circunscrita à liberdade e eficácia da gestão escolar. 

Consagrada normativamente em 1889 (Decreto-Lei nº 43/89, de 3 de 

Fevereiro) como “a capacidade de elaboração e realização de um projeto 

educativo em benefício dos alunos e com a participação de todos os 

intervenientes no processo educativo” (artº 2º, nº 2), a autonomia é 

entendida como exercendo-se “através de competências próprias em vários 

domínios, como a gestão de currículos e programas e atividades de 

complemento curricular, na orientação e acompanhamento de alunos, na 

gestão de espaços e tempos de atividades educativas, na gestão e formação 

do pessoal docente e não docente, na gestão de apoios educativos, de 

instalações e equipamentos e, bem assim, na gestão administrativa e 

financeira” (preâmbulo do diploma) 

O “regime de autonomia, administração e gestão” das escolas, estabelecido 

em 1998, assenta na conceção de que a autonomia da escola é um processo 

de construção social (Barroso, 1996, p. 17) e determina que o seu 

desenvolvimento deve 1) partir da iniciativa da escola, 2) fazer-se por fases 

com níveis acrescidos de competência e responsabilidades correspondentes 

ao grau de capacitação da escola e 3) ser “objeto de negociação prévia entre 

a escola, o Ministério da Educação e a administração municipal, podendo 

conduzir a celebração de um contrato de autonomia” (art.º 47º).  

É ao abrigo deste normativo que, em 2004, a Escola da Ponte celebra um 

contrato de autonomia para os anos letivos de 2004/2005 a 2006/2007 e em 

2007 é celebrado contrato entre 22 escolas e agrupamentos. O pioneirismo 

do primeiro justifica-se pelas caraterísticas ímpares daquela escola no 

quadro do sistema educativo português e os restantes decorrem da 
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necessidade de, na sequência da fase piloto da avaliação externa, se pedir às 

unidades organizativas avaliadas a elaboração de um projeto de melhoria e 

desenvolvimento. No entanto, no ano seguinte, apenas mais uma escola virá 

a celebrar contrato de autonomia. 

A celebração de contratos de autonomia insere-se num processo social que 

busca uma nova conceção de escola pública, que a distancie do centralismo 

sem a lançar nas mãos do mercado. 

 

2. A autonomia como alternativa ao centralismo e ao mercado 

João Barroso (1996 e 2005) defende uma perspetiva da autonomia da escola 

pública que se distancia, ao mesmo tempo, do centralismo estatal e da livre 

concorrência do mercado. Defende ele a autonomia das escolas num quadro 

do sistema público de ensino descentralizado e, por isso mesmo, a 

preservação e aumento do papel regulador do Estado para evitar, com a 

criação de novos espaços de intervenção social, a segmentação e 

pulverização do sistema de ensino e garantir “a coerência nacional dos seus 

princípios, a equidade do serviço prestado e a democraticidade do seu 

funcionamento” (1996, p. 30). 

Esta perspetiva afasta-se da conceção de autonomia como total 

independência. Embora pressuponha a liberdade e capacidade de decidir, a 

autonomia exerce-se num contexto de interdependências e num sistema de 

relações, é relativa e visa a melhor prestação do serviço público de educação 

(2005:108 e 1996:32). São “os conteúdos expressivos deste serviço público 

que devem definir e delimitar a sua autonomia e responsabilidade perante a 

comunidade localmente servida e perante a comunidade nacional” 

(Formosinho et al., 2010:150). 

O serviço público prestado pela escola abrange várias dimensões, 

nomeadamente a garantia da igualdade de acesso e sucesso a todas as 

crianças e jovens, os cuidados de apoio socioeducativo e de guarda, a 

participação e a cidadania.  

Na verdade, aqueles que defendem uma alternativa, por um lado, ao 

centralismo e à burocracia do Estado e, por outro, a uma conceção de Estado 
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mínimo e a prevalência reguladora do mercado rejeitam a “mistificação” do 

processo de autonomia e pugnam pela participação política dos cidadãos e 

pelo seu envolvimento em processos de democracia direta. Consideram, por 

isso, ser necessário fazer da autonomia a “ficção necessária”, como escreve 

João Barroso, “porque é impossível imaginar o funcionamento democrático 

da organização escolar e a sua adaptação à especificidade dos seus alunos e 

das suas comunidades de pertença, sem reconhecer às escolas, isto é, aos 

seus atores e aos seus órgãos de governo, uma efetiva capacidade de 

definirem normas, regras e tomarem decisões próprias, em diferentes 

domínios públicos, administrativos, financeiros e pedagógicos” (2004, pp. 

49-50). 

Assim, defende esta perspetiva que a autonomia da escola, do ponto de vista 

formal-legal, “significa que os estabelecimentos de ensino dispõem de uma 

capacidade de decisão própria (através dos seus órgãos representativos em 

função das suas competências), em determinados domínios (estratégicos, 

pedagógicos, administrativos, financeiros), que se exerce através de 

atribuições, competências e recursos, transferidos ou delegados de outros 

níveis da administração” (Barroso, 2005, p. 108). Mas, ao mesmo tempo, 

esta perspetiva considera que, para a instituição de formas de autogoverno 

nas escolas, não basta a consagração da autonomia do ponto de vista formal-

legal em domínios mais ou menos amplos e, reconhecendo o significado da 

“autonomia decretada” e a sua importância para enquadrar a ação 

organizacional, sobrevaloriza a “autonomia construída” social e 

politicamente pelos diferentes atores organizacionais (2005, pp. 108-109). 

João Barroso declara que “a autonomia das escolas não constitui (…) um 

fim em si mesmo, mas um meio de a escola realizar em melhores condições 

as suas finalidades que são, como se sabe, mas convém lembrar, a formação 

das crianças e dos jovens que frequentam as nossas escolas” (2005, p. 110). 

 

3. Autonomia e contratos de ação pública 

Os contratos são uma forma particular de acordo e, como tal, caracterizam-

se pela adesão voluntária das partes e foi com base neste pré-requisito de 

liberdade das partes que só 22 das 24 escolas avaliadas na fase piloto da 
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avaliação externa manifestaram vontade de celebrar ou não contrato e traçar 

os objetivos de desenvolvimento organizacional, calcular os custos, 

negociar os compromissos com a Administração e o acompanhamento e 

monitorização da execução do contrato-programa (Barroso, 1996, p. 33; 

Formosinho & Machado, 2000b, p. 113). Outra caraterística dos contratos é 

que eles implicam a igualdade das mesmas quanto à definição dos 

conteúdos e quanto aos compromissos assumidos.  

Contudo, estas características não têm uma aplicação literal nos contratos 

respeitantes a políticas públicas e, por isso, como assinala António Sousa 

Fernandes “não estamos neste caso perante contratos sinalagmáticos no 

sentido jurídico do termo” (2010, p. 6). Na verdade, o contrato de 

autonomia reveste a forma mais de compromisso moral e político que de 

compromisso jurídico (Gaudin, 1999, p. 53), ao mesmo tempo que a relação 

das partes contratantes é predominantemente assimétrica em benefício da 

Administração, assim como é “por vezes muito lacunar” o sistema de 

sanções por falta de cumprimento (Fernandes, 2010, p. 6). 

Nessa medida, o contrato de autonomia assume o carácter de “contrato de 

ação pública”, implicando a presença conjunta de três características:  

1ª) Negociação explícita sobre os objetivos – o contrato é um acordo 

negociado entre a escola e o Ministério sobre os próprios objetivos da ação;  

2ª) Calendário operacional – As partes contratantes estabelecem um 

compromisso sobre as ações a realizar e o período da sua realização, que se 

inscreve algures entre a anualidade orçamental e o horizonte distante da 

planificação;  

3ª) Cofinanciamento das operações – O contrato inclui os contributos 

conjuntos das partes (em termos de financiamento ou de competências 

humanas e técnicas) relativos à realização dos objetivos (Gaudin, 1999, pp. 

28 e 37). 

Deste modo, o desenvolvimento da contratualização no sistema público de 

educação, por um lado, implica a realização de metas concretas acordadas 

entre as partes contratantes e, por outro, assegura a autonomia adequada de 

gestão dos meios para realizar as metas acordadas. Daí que o contrato 
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estimula a ação dos participantes no sentido de alcançar objetivos e apela a 

uma gestão que se afasta da verificação da conformidade de processos para 

se aproximar de uma verificação da distância entre os objetivos 

prosseguidos e os resultados alcançados. 

Este modo de governação das escolas exige um modo de regulação que 

passe “do controlo baseado na conformidade com as regras e as diretivas 

impostas pela hierarquia para um controlo baseado na conformidade com os 

objetivos e as finalidades da ação” (Hutmacher, 1992, p. 56). Pressupõe 

também alteração no modelo de regulação – o poder político-administrativo 

define as finalidades e os objetivos a atingir, mas transmite o mínimo 

possível de diretivas, afetando um orçamento global à escola; os 

profissionais gozam de grande liberdade para encontrar as modalidades, as 

vias e os meios para realizar os objetivos; as escolas prestam contas dos seus 

resultados através de uma avaliação a posteriori, que mede a distância entre 

os resultados e os objetivos (e não a conformidade com as diretivas), cuja 

interpretação integra parâmetros do contexto – e implica o abandono do 

princípio da uniformidade como único garante da equidade do serviço 

público prestado pela escola.  

 

4. Uma proposta de aprofundamento da autonomia 

A evolução normativa das políticas de autonomia das escolas consagra uma 

dimensão formal, uma dimensão territorial, uma dimensão avaliativa e uma 

dimensão curricular e alicerça-se em instrumentos de natureza 

organizacional, de natureza programática e de natureza avaliativa 

(Formosinho, 2007). A dimensão formal abrange a integração de 

representantes dos pais e da comunidade num órgão de administração 

(Assembleia de Escola, em 1998, e Conselho geral, em 2008) diferente do 

órgão de gestão (diretor ou conselho executivo, em 1998, e diretor, em 

2008), e determinando os principais instrumentos de autonomia das escolas 

(projeto educativo, regulamento interno e plano anual de atividades, em 

1998, e ainda o orçamento, em 2008). A dimensão territorial é 

desenvolvida com a constituição de territórios educativos de intervenção 

prioritária (1996 e 2008) e a criação de agrupamentos de escolas (1997-
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2004). A dimensão avaliativa emerge com o programa de “avaliação 

integrada” (1999) e o programa de avaliação externa que se segue ao 

Decreto-Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro. A dimensão curricular é 

realçada com a definição das principais linhas de orientação para uma nova 

forma de organização e gestão do currículo para o ensino básico e a 

introdução de três novas áreas curriculares não disciplinares (Decreto-Lei nº 

6/2001, de 18 de Janeiro), bem como a consideração da gestão local flexível 

do currículo nacional como instrumento importante para a sua adaptação ao 

contexto da escola (projeto curricular de escola) e de cada turma (projeto 

curricular de turma). Constituem instrumentos de natureza organizacional o 

trabalho em rede, a construção de regulamentos internos, a seleção do tipo 

de órgão executivo, a escolha do diretor, a composição da Assembleia de 

Escola e, agora, a composição do Conselho geral. Enquanto o projeto 

educativo de escola é um instrumento de natureza programática, o projeto 

curricular de escola e os projetos curriculares de turma de são instrumentos 

de natureza curricular. Já a autoavaliação e a avaliação externa são 

instrumentos de natureza avaliativa.  

A evolução da autonomia “decretada” até 2006 deixa, porém, a descoberto 

“áreas essenciais” para o exercício da autonomia, como o recrutamento, pela 

escola, dos seus recursos humanos e o exercício da autonomia na área 

financeira, de equipamento e de instalações (Formosinho, 2007, p. 86), que 

foram trazidas para o debate em torno dos contratos de autonomia 

celebrados em Setembro de 2007 e integraram a proposta de “níveis de 

autonomia” apresentada pelo Grupo de Trabalho do Projeto AUDE – 

Autonomia e Desenvolvimento das Escolas (Formosinho et al., 2010). Em 

todo o caso, “embora as competências reconhecidas às escolas” nestas áreas 

“fossem de alcance modesto, houve dificuldades e hesitações na sua 

concretização” derivadas do desajustamento do quadro legal vigente 

(Formosinho & Machado, 2011, p. 33) 

Entende este Grupo de Trabalho que para todas as escolas deve ser 

transferido um quadro alargado de competências, que denomina de nível de 

base da autonomia, e que àquelas que garantam padrões de qualidade 

comprovada por avaliação interna e externa e se candidatem a um contrato 

de autonomia deve ser atribuído um conjunto de competências de nível um e 
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de nível dois, suscetíveis de serem consignadas no dito contrato, sendo que a 

atribuição do nível dois requer ainda “especialização profissional bastante 

para a autorresponsabilização e auto-monitorização”. Nesta proposta, os 

níveis um e dois não são sequenciais, podendo no programa de 

desenvolvimento da autonomia ser contratualizadas competências de nível 

um e de nível dois que resultem da avaliação realizada. Em cada um destes 

três níveis de profundidade, a autonomia das escolas abrange as seguintes 

áreas: organização pedagógica, organização curricular, recursos 

humanos, ação social escolar e gestão estratégica, patrimonial, 

administrativa e financeira (Formosinho et al., 2011, pp. 153-164).   

Entretanto, a cada escola que quis celebrar “contrato de autonomia” coube 

elaborar o seu projeto de melhoria e desenvolvimento obedecendo a um 

formato comum determinado pela matriz estabelecida (Portaria nº 

1260/2007, de 26 de Setembro). Foi cada escola quem determinou os 

aspetos em que queria incidir o seu esforço de melhoria e definiu objetivos, 

programou ações e estabeleceu indicadores para avaliar a sua concretização, 

sendo certo que a pertinência e eficácia destes projetos dependem, não 

apenas dos seus objetivos ou das ações previstas, mas também do 

envolvimento dos diversos agentes educativos nas fases de conceção, de 

implementação e de avaliação. 

 

5. Da autonomia como processo e da autonomização como princípio 

No processo de preparação pelas escolas do projeto de desenvolvimento a 

contratualizar com o Ministério da Educação foi notória a diversidade de 

níveis de “autonomização” da gestão escolar e de capacitação dos seus 

atores para descolarem dos dados da autoavaliação e avaliação externa e da 

imagem por eles devolvida, formularem metas de desenvolvimento, 

operacionalizarem os seus objetivos e determinarem a avaliação da sua 

consecução. De igual modo, foi notório o quadro excessivamente regulador 

da administração das escolas portuguesas e a necessidade de o Ministério da 

Educação recorrer ao expediente da “experiência pedagógica” permitida 

pelo Decreto-Lei n.º 47 587, de 10 de Março de 1967 (Portaria nº 

1260/2007, de 26 de Setembro, art.º 1º) para viabilizar algumas pretensões 
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das escolas que destoam do quadro legal relativo aos diversos domínios da 

autonomia outorgada.  

A revitalização deste normativo com mais de quarenta anos vem enfatizar a 

lógica que os contratos de autonomia pretendem contrariar: há necessidade 

de transferir novas competências para as escolas, mas esta transferência 

deve ser para todas e, quando há lugar para algum tratamento diferenciador, 

ele deve fazer-se apenas em regime excecional e, por isso, logo que seja 

possível deve acabar, seja pela generalização da “benesse” seja pela sua 

anulação. A ideia da generalização subsequente é reforçada com a 

publicação do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, e a incorporação que 

nele se faz de algumas das propostas das escolas com contrato, 

nomeadamente na organização interna e na designação dos coordenadores 

dos órgãos de gestão intermédia, fazendo, neste último caso, da alternativa o 

cânone pelo qual todas as escolas se devem reger. 

Na verdade, a contratualização supõe uma diferente forma de 

relacionamento entre a Administração Educativa e as escolas que rompa 

com a cultura organizacional dominante, que é basicamente burocrática e 

implica uma regulação minuciosa e um controlo estrito dos processos, e 

permita a escolha de vias diversificadas para alcançar os objetivos de 

serviço público educativo. Neste sentido, “a autonomia também se aprende” 

(Barroso, 1996, p. 34 e 2005, p. 114) e depende da introdução de alterações 

nas normas e nas estruturas, mas também de mudanças nas pessoas e na 

cultura da organização escolar. Assim, a governação por contrato supõe que 

as escolas disponham de maior autonomia quer na gestão dos recursos quer 

na gestão dos processos (Formosinho, Fernandes & Machado, 2007) e que 

às escolas sejam disponibilizados meios específicos, um sistema de ajuda e 

de guia, que progressivamente se devem aligeirar à medida que a escola se 

vai autonomizando. Deste modo, também no domínio organizacional se 

pode aplicar a metáfora do “andaime” e o conceito de “zona de 

desenvolvimento próximo” sugerido por Vigotsky e, assim concebida, “a 

autonomia passa a ser algo muito diferente de um pio desejo ou de uma vã 

exortação; não é um estado que se postule para de imediato constatar que 

não existe e preparar um golpe de mão autoritário” (Meirieu, 2001, p. 88).  
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Esta conceção da autonomia como um processo, embora permita reconhecer 

à escola e aos seus gestores a capacidade demonstrada para assegurar o seu 

exercício e que é condição da celebração do contrato de autonomia 

(Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, art.º 56, nº 1), opõe-se à ilusão da 

autonomia como estado definitivo e global em que a organização escolar se 

instala de uma vez por todas. Esta conceção de autonomia exige que se fale 

com mais propriedade de “processo de autonomização” das escolas. A 

“autonomização” poderia entender-se como um “princípio regulador” da 

Administração Educativa, no sentido kantiano da expressão, por oposição ao 

“princípio constitutivo”. Enquanto o “princípio constitutivo” remete para 

uma realidade cuja existência é verificável (e, se assim fosse, poderia falar-

se de “verdadeira autonomia” das escolas), o “princípio regulador” não 

corresponde a uma realidade que se possa encontrar em “estado puro” mas 

que serve de guia e orientação da ação administrativa (Formosinho & 

Machado, 2011). 

 

6. A capacitação da escola para a autonomia 

Da conceção da autonomia como processo deduz-se que compete à 

Administração organizar um sistema de ajudas que permitam às escolas 

aceder aos objetivos que lhe estão confiados: “dotar todos e cada um dos 

cidadãos das competências e conhecimentos que lhes permitam explorar 

plenamente as suas capacidades, integrar-se ativamente na sociedade e dar 

um contributo para a vida económica, social e cultural do País” (Decreto-

Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, preâmbulo). Esse apoio deve ser 

diversificado e compensatório: diversificado, porque diversos são os 

estádios de desenvolvimento das escolas como diversa é a capacitação dos 

seus gestores; e compensatório nas áreas ou domínios em que determinada 

escola não tem condições suficientes para, sozinha, prestar um serviço 

público de qualidade (Barroso, 1996, 32; Formosinho & Machado, 2008). 

À medida que cada escola se apropria de um saber, ela fá-lo seu, reutiliza-o 

por sua conta e risco e reinveste-o noutro lado. Com esta capacitação, a 

escola progride em “autonomia” e estrutura-se para prescindir dessas ajudas, 
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mobilizando as competências já desenvolvidas e aplicando-as, por sua 

iniciativa, às novas situações.  

Deste modo, a capacitação, entendida como o poder de estar envolvido e de 

sustentar a aprendizagem contínua dos professores e da própria escola com a 

finalidade de melhorar a aprendizagem dos alunos, vem a ser uma 

competência coletiva da escola e envolve os conhecimentos, as 

competências e as inclinações individuais dos seus membros, o trabalho 

colaborativo e o desenvolvimento de uma comunidade de prática e 

aprendizagem profissional, a coerência e coordenação dos programas de 

aprendizagem dos alunos e dos recursos humanos da escola e, finalmente 

mas não menos importante, recursos técnicos: um currículo de elevada 

qualidade, manuais e outros materiais didáticos, instrumentos de avaliação, 

equipamento de laboratório, computadores e espaços de trabalho adequados 

(Bolívar, 2007, p. 130). Por outras palavras, o desenvolvimento e a eficácia 

do trabalho profissional dos professores é mediado pela capacitação da 

escola e, por isso, deve expandir-se para além da melhoria dos indivíduos, 

para a melhoria de outros recursos organizacionais (Bolívar, 2007, p. 131). 

Entretanto, esta conceção de escola como organização aprendente depara-se 

com dois fortes obstáculos. O primeiro reside na própria fonte da “agenda” 

da autonomia, a Administração Central, e tem a ver com a capacidade do 

centralismo em fazer passar por ajuda de autonomização aquilo que é a 

continuação da condição de dependência e subalternidade e a promoção de 

mecanismos mais suaves de monitorização da “atuação em conformidade” 

dos atores locais. O segundo reside nos destinatários e principais agentes da 

autonomia e tem a ver com a forte socialização dos atores locais no sistema 

centralizado que explica a receção dos novos dispositivos como “mais uma 

medida” tomada fora da escola que requer “zelo e dedicação” na sua 

execução, alicerçando-se esta receção burocrática na “perceção de que a 

dependência é mais benéfica, imediatamente, do que a autonomia e a 

responsabilidade global pela direção e gestão da escola” (Azevedo, 2010). 
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Financiamento do Serviço Público de Educação 

 

Luísa Cerdeira
1 

 

Tenho muito gosto em participar neste painel. Tenho estudado as questões 

que se relacionam com o financiamento da educação, em particular na área 

do ensino superior. Desta forma, apesar de manter um interesse sobre as 

questões do financiamento do ensino básico e do secundário, não são 

diretamente da minha área de investigação prioritária. Contudo, julgo que 

posso dar um contributo e por isso estou aqui. 

Tem sido muito enriquecedor ter tido a oportunidade de colaborar com o 

CNE e, dessa forma, manter-me atualizada no de estudo destes subsistemas. 

Por isso, vou tentar partilhar a minha visão sobre o financiamento da 

educação, procurando centrar-me na educação não superior. 

Centrar-me-ei, em particular, em três tópicos. O primeiro, diz respeito à 

visão da Economia em relação à educação. Neste campo, quero já afirmar 

que considero a educação e a escolaridade obrigatória, como um bem 

público, com as consequências que esta posição obriga. Depois, tentarei 

numa paisagem muito rápida, abordar quais serão as necessidades de 

investimento e recursos financeiros em educação no nosso país, tentando 

comparar com alguns dados internacionais. Por fim, num terceiro momento, 

procurarei deixar uma nota final com algumas propostas, no que diz respeito 

ao financiamento da educação em Portugal, quer no que toca ao curto prazo, 

quer no médio prazo. 

As perguntas fundadoras, no que diz respeito às questões do financiamento 

da educação e do financiamento do ensino superior, são de alguma maneira 

as que eu vos trago aqui e que gosto sempre de apresentar. De facto, tal 

como já hoje ouvimos aqui de manhã, é muito importante, mesmo 

determinante, a forma e as questões que conseguimos colocar. Assim, 

poderemos encontrar as respostas mais adequadas, identificar os problemas 

                                                           
1 Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 
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e procurar soluções. Obviamente, que a estas perguntas poderemos dar 

respostas diferenciadas.  

Passemos então a essas questões: 

- Quem deve financiar a educação? Ao longo da História a resposta nem 

sempre foi a mesma e tem evoluído;  

- Quais são as razões para se financiar a educação? Obviamente, não há que 

esconder que há benefícios públicos e há benefícios privados; 

- Quem, efetivamente, financia a educação? São os fundos públicos, são os 

fundos privados, são os subsídios, são propinas ou mesmo o mecenato? 

 

Quem deve financiar a educação?  

Vou trazer uma visão que é um pouco diferente daquela que tem vindo a ser 

apresentada e, eventualmente, diferente da dos meus colegas de mesa. Os 

economistas da Economia Política apontaram muito cedo a relação existente 

entre a Economia e a Educação. Ou melhor dizendo, o papel e a importância 

que a Educação tem para a Economia. Adam Smith e Stuart Mill, nos 

séculos dezoito e dezanove, colocaram muitas das questões, que ainda hoje 

continuamos a discutir. Há uma frase muito interessante que eu gosto de 

apresentar aos meus alunos, que data do século XVII, de alguém que 

desempenhou funções de primeiro-ministro em Inglaterra: “A grandeza dum 

príncipe não depende do seu território, mas do número, da arte e do 

engenho do seu povo” (Sir William Petty, 1623-1687).  

A formação e a educação, neste contexto do crescimento e desenvolvimento 

das economias, são questões importantes, sobretudo quando as nações têm 

líderes com a sabedoria e perceção de que é necessário ter uma população 

educada para que se possa perspetivar o desenvolvimento económico. 

Ao longo do século XIX e século XX, alguns economistas desenvolveram 

diversos estudos onde a relação entre a educação e o crescimento económico 

foi defendida, incorporando-se esses estudos naquilo que é chamada a teoria 

do capital humano. Deste modo, chamava-se a atenção para o facto de a 

formação e a capacitação da mão-de-obra serem “fatores de arranque” para 
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o aumento da produtividade e, por sua vez, para uma melhoria generalizada 

da situação económica. Dessa forma, justificava-se plenamente os países 

investirem em educação. 

Noutra linha, existiram outros contributos que vieram completar esta visão, 

mas que continuavam a colocar o enfoque na relação entre a educação e a 

economia.  

Os economistas têm, como sabem, um certo tipo de linguagem - 

“economês”. Acho interessante trazer para esta nossa discussão, a visão de 

um dos economistas mais conhecidos, a de Paul Samuelson, no que toca à 

definição de um bem público e de um bem privado.  

Esta discussão vai longa e é uma questão que pode ser ideológica, mas 

também é, para a área de Economia, uma questão que tem a ver com a 

forma mais eficiente de produzir e distribuir determinado tipo de bens. 

Assim, haverá agentes económicos que estarão em pior ou melhor situação 

para poder produzir esse bem. 

No Portugal de hoje, a escolaridade obrigatória de 12 anos (pelo menos na 

lei está prevista, ainda que não na prática) pode ser considerada um bem 

público. No estádio de desenvolvimento da nossa sociedade, entendeu-se 

(Governo, a Assembleia da República) instituir 12 anos de escolaridade, 

sendo aceite que ela constitua um bem público, devendo ser um bem de 

acesso generalizado a todos os indivíduos da sociedade, sem que deva 

desfavorecer o acesso todos os que estão na idade escolar.  

Nesta perspetiva, caberá à coletividade, e por conseguinte ao Estado e ao 

Governo, assegurar a existência das condições reais de fornecimento desse 

bem. É essa, digamos, a postura em que eu me encontro.  

Julgo que António Nóvoa foi muito feliz num texto em que fala da 

Educação 2021: para uma história do futuro
1
 e que recomendo, no qual tem 

uma forma muito criativa de nos pôr a pensar sobre o que pode ser o futuro 

e a escola do futuro. Chama-nos à atenção que, agora mais que nunca, é 

preciso ver a educação como um bem público.  

                                                           
1 Nóvoa, A. (2009). Educação 2021: Para uma História do Futuro. Revista Iberoamericana de 

Educación, 2009. 
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 “ Mas a defesa de uma educação pública, depende, hoje, de uma mudança 

dos sistemas de ensino de modo a possibilitar o desenvolvimento de escolas 

diferentes. Em vez da homogeneização que caracterizou a história do século 

XX, impõe-se agora uma abertura à diferença, sob todos os pontos de vista: 

a) Liberdade de organização de escolas diferentes, por exemplo com base 

em contratos com entidades ou associações locais. 

b) Liberdade na construção de diferentes projetos educativos, por exemplo 

com base em iniciativas de grupos de professores ou de associações 

pedagógicas. 

c) Liberdade na definição dos percursos escolares e de currículos 

diferenciados, por exemplo com base em acordos com sociedades 

científicas e universidades.” 

Nóvoa, A. (2009). Educação 2021: Para uma História do Futuro. Revista Ibero-americana 

de Educación, 2009. 

A escola continua a ser um dos principais instrumentos onde a partilha e a 

construção da cidadania se podem fazer, colocando estudantes com 

proveniências, com origens sociais, com origens inclusivamente do ponto de 

vista religioso e outro, em comum, e em partilha. 

Por isso, não é apenas do ponto de vista económico que posso ter uma 

perceção que a educação deve ser um bem público, é também por razões 

mais profundas que a escola pode ter esse papel.  

Por outro lado, há também outros efeitos não diretamente relacionados com 

as questões económicas que justificam que a educação seja e continue a ser 

um bem público e seja vista como um bem de investimento.  

Muitos autores chamam à atenção que não são apenas as questões que têm a 

ver com o aumento da produtividade na economia, mas também com todo 

um conjunto de preocupações que são hoje vitais para a sustentabilidade do 

nosso planeta e das sociedades. Questões que vão desde as preocupações 

ambientais às questões da Saúde, à diminuição da mortalidade e outras. Há 

muitos estudos que o demonstram, por exemplo, em todos os relatórios da 

OCDE sobre a educação (Education at Glance), há um conjunto de 
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indicadores que nos dá conta dos chamados efeitos não-monetários da 

educação.  

Acontece que se demonstra que populações mais educadas são 

habitualmente populações que denotam maior nível de satisfação com a 

vida, que são mais envolvidas socialmente, que exercem mais a sua 

cidadania inclusivamente em termos de votação e de maior participação na 

coletividade.  

A título de exemplo, resolvi trazer-vos um ranking
1
 em relação ao grau de 

satisfação com a vida, consoante o seu grau académico. Vemos, muito 

rapidamente, que os países estão “rankeados” a nível da população que 

concluiu o ensino secundário. Assim, verificamos que nos países em que há 

um nível de escolaridade mais elevado, como são por exemplo a Dinamarca, 

os Países Nórdicos, Finlândia, Holanda, há um nível de satisfação que é 

sempre maior, consoante mais elevado é o nível educacional atingido.  

De resto, não vou ter aqui oportunidade de desenvolver muito, mas também 

as Nações Unidas através do Índice de Desenvolvimento Humano
2
, 

mostram que a educação tem impacto em aspetos sociais, ambientais, etc. 

no desenvolvimento. De facto, cada vez mais se aceita que a educação não 

tem apenas impacto do ponto de vista económico. 

No fundo, são as externalidades que a educação efetivamente gera, que 

permitem do ponto de vista teórico, fundamentar que a educação seja 

financiada por fundos públicos, pelos fundos cobrados pelos governos e, 

portanto, pelo Estado. 

O estudo que hoje a Pauline Musset nos apresentou mostra que não basta 

colocar a questão da liberdade das famílias e dos estudantes poderem 

escolher a sua escola, é preciso simultaneamente saber se estão reunidas as 

condições para que essa escolha possa efetivamente ocorrer num ambiente 

de equidade e de socialização plena. Porque se a escolha se vier a traduzir 

em segregação, então não estou a cumprir o objetivo que a educação se 

propõe alcançar.  

                                                           
1 OECD (2011). Education at Glance 2011. A11.1. A proporção de adultos satisfeitos com a vida, por 

nível de ensino (2008). 
2 Nações Unidas (2012).  Índice de Desenvovimento Humano 2011. 
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Indo agora às questões mais concretas, quero perspetivar, do ponto de vista 

económico, as necessidades e os recursos que devem ser afetos para a 

educação, tendo em conta três indicadores económicos: 

- o total de recursos aplicados em educação como uma percentagem da 

riqueza gerada no país (%PIB); 

 - a riqueza do país, expressa pelo valor de seu PIB;  

- e, a quantidade de pessoas em idade escolar. 

Um dos indicadores mais utilizado é a percentagem do PIB (Produto Interno 

Bruto) afeto à Educação. Em cada país, ou região, os governos priorizam 

como aplicar os recursos pelas diferentes necessidades públicas. 

Obviamente, temos de ter em linha de conta a própria dimensão desse PIB, 

ou seja, a dimensão da riqueza que é gerada em cada país. Essa dimensão 

está claramente relacionada com a situação económica e o nível de 

desenvolvimento atingido.  

Por fim, um outro aspeto importante é saber para cada país, qual é o nível e 

a quantidade de pessoas que estão em idade escolar, o que depende em 

muito da situação demográfica e do número de crianças e jovens que estão 

em idade de ir à escola. Contudo, ainda neste âmbito, há que ter em conta o 

nível de qualificações que a população adulta conseguiu obter, dado que em 

muitos países esse valor é baixo e há necessidade de também aí fazer um 

investimento no aumento da escolaridade (e é esse o caso de Portugal). 

Assim, devemos encarar o conjunto destas três dimensões e não apenas 

centrarmo-nos no indicador da percentagem do PIB em educação, ainda que 

isso seja o mais é referido na literatura habitual, penso que no nosso país é 

importante que seja considerado o passado histórico e não apenas atender à 

população que está em idade escolar. Devemos também perceber quais são 

as qualificações que o resto da população obteve.  

No nosso caso, a não ser que queiramos resolver o problema 

estatisticamente, ou seja, esperarmos o tempo suficiente para que as pessoas 

vão desaparecendo e dessa forma melhorem as nossas estatísticas, teremos 

que ter uma ação sobre esse deficit, o “deficit educacional”. 
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Para vos elucidar, vou mostrar muito rapidamente um estudo, dado que não 

vos quero propriamente bombardear com números. Vou usar um trabalho de 

um colega brasileiro
1
, o Nelson Amaral, que fez um ranking de países pela 

percentagem de PIB que é afeta à educação. Depois, entrou em linha de 

conta com a dimensão do próprio PIB e a dimensão dos jovens em idade 

escolar. 

 

Quadro 1 - Recursos Financeiros Aplicados por Pessoa em Idade Escolar, 

ordenados pela % do PIB em Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado por Amaral N. (2011), a partir de (UNESCO, 2010), (EUA, CIA, 2010), 

CIA, World Factbook 2010 

Assim, neste conjunto de países que selecionei do estudo de Amaral (2011), 

vemos que Cuba afeta 9,1% do PIB à educação, mas o seu PIB é de 110 

biliões de dólares. Portugal era o quinto, estava a afetar 5,5% do PIB.  

                                                           
1
 Elaborado por Amaral N. (2011), a partir de (UNESCO, 2010), (EUA, CIA, 2010), CIA,World 

Factbook 2010. 

País

% PIB em 

Educação

PIB /PPP 

(US$bil)

Valor 

aplicado em 

Educação 

(US$ bil)

População em 

idade escolar

% da 

População 

em idade de 

escolar

US$ por 

pessoa em 

idade 

escolar

Cuba 9,1 110 10,0 3.013.571 26 3.322

Dinamarca 8,3 199 16,5 1.381.003 25 11.960

Noruega 7,2 277 19,9 1.280.237 27 15.578

França 5,7 2113 120,4 15.275.698 24 7.884

Portugal 5,5 232 12,8 2.282.031 21 5.592

Estados Unidos 5,3 14250 755,3 85.668.128 28 8.816

Canadá 5,2 1278 66,5 8.656.329 26 7.677

Coreia do Sul 4,6 1343 61,8 11.344.492 25 5.446

Alemanha 4,6 2812 129,4 17.997.395 22 7.187

Espanha 4,2 1367 57,4 8.864.918 22 6.477

Brasil 4,0 2024 81,0 84.400.000 45 959

Russia 3,8 2103 79,9 30.724.722 22 2.601

China 1,9 8767 166,6 397.805.782 30 419
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Ao mesmo tempo, Portugal tinha 2.282.000 jovens em idade escolar. Porque 

devemos saber a dimensão da população em idade escolar? Claro que 

interessa saber para possamos saber qual é o valor em dólares do 

investimento por aluno que está a ser aplicado em educação. 

Se “rankearmos” pela percentagem do PIB, temos a perspetiva do quadro 1, 

mas se “rankearmos” pelo valor efetivamente alocado em média por aluno, 

a situação muda. Cuba que estava no primeiro lugar com 9,1%, acaba por 

apenas afetar 3.322 dólares por aluno em idade escolar. Ao passo que a 

Noruega, fazendo a afetação de 7,2% do PIB à Educação, investe um valor 

de 15.578 dólares e por aluno. (ver Quadro 2) 

 
Quadro 2 - Recursos Financeiros Aplicados por Pessoa em Idade Escolar, 

ordenados pelo valor em dólares investido por pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado por Amaral N. (2011), a partir de (UNESCO, 2010), (EUA, CIA, 2010), 

CIA, World Factbook 2010 

Espero ter feito uma demonstração de que os indicadores são bons “óculos” 

para nós tentarmos ver a realidade, mas temos que em conta, a necessidade 

de afinar as “lentes” que estamos a usar para ver a realidade complexa. É 

isso que se pretende, não mais do que isso. 

País

% PIB em 

Educação

PIB /PPP 

(US$bil)

Valor 

aplicado em 

Educação 

(US$ bil)

População em 

idade escolar

% da 

População 

em idade de 

escolar

US$ por 

pessoa em 

idade 

escolar

Noruega 7,2 277 19,9 1.280.237 27 15.578

Dinamarca 8,3 199 16,5 1.381.003 25 11.960

Estados Unidos 5,3 14250 755,3 85.668.128 28 8.816

França 5,7 2113 120,4 15.275.698 24 7.884

Canadá 5,2 1278 66,5 8.656.329 26 7.677

Alemanha 4,6 2812 129,4 17.997.395 22 7.187

Espanha 4,2 1367 57,4 8.864.918 22 6.477

Portugal 5,5 232 12,8 2.282.031 21 5.592

Coreia do Sul 4,6 1343 61,8 11.344.492 25 5.446

Cuba 9,1 110 10,0 3.013.571 26 3.322

Russia 3,8 2103 79,9 30.724.722 22 2.601

Brasil 4,0 2024 81,0 84.400.000 45 959

China 1,9 8767 166,6 397.805.782 30 419
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Em Portugal, temos feito um percurso muito positivo no que diz respeito à 

Educação e ao aumento das qualificações. Há uma consciência ao longo 

destas últimas décadas de que há necessidade de investir na educação. Dessa 

forma, até ao ano de 2010 Portugal estava a investir na ordem dos 5,2% da 

riqueza que é gerada no país (ano de 2008). 

 
Quadro 3 - Despesa das instituições educacionais em % PIB para todos os 

níveis de educação entre 1995 e 2008 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de OECD. Education at Glance 2011. Indicator B2 

Contudo, e apesar do percurso positivo que já fizemos, estamos sempre com 

valores muito mais baixos do que a média da OCDE e mesmo da média da 

União Europeia. 

Se quisermos saber a distribuição dessa despesa em relação aos subsistemas, 

verificamos que 1,3% do PIB para educação vai para o ensino superior; 

3,4% para o resto dos subsectores. Novamente ficamos aquém da média dos 

países da OCDE.  
 

Quadro 4 - Despesa das instituições de ensino como % PIB, 

por nível de ensino (1995, 2000 e 2008) 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de OECD. Education at Glance 2011. Indicator B2 

Country 2008 2000 1995
Change in 

expenditure 

Change in gross 

domestic 

product

Change in expenditure 

on educational 

institutions as a 

percentage of GDP

OECD average 5,71 5,5 132,3 127,0 105,3

Portugal 5,22 5,2 4,9 109,0 108,1 100,8

Index of change between 2000 and 2008

2008 2000 1995

Primary, 

secondary and 

post-secondary 

non-tertiary 

education

Tertiary 

education

Total all 

levels of 

education

Primary, 

secondary and 

post-secondary 

non-tertiary 

education

Tertiary 

education

Total all 

levels of 

education

Primary, 

secondary and 

post-secondary 

non-tertiary 

education

Tertiary 

education

Total all 

levels of 

education

Portugal 3,4   1,3   5,2   3,8   1,0   5,2  3,5   0,9   4,9  

OECD mean for 

countries with 

1995, 2000 and 

2008 data 

(27 countries) 3,7  1,5  5,8  3,7  1,3  5,5  3,8  1,3  5,6  
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Quanto à relação entre público e privado, verificamos que no pré-primário e 

no secundário não-terciário a parte privada não está identificada. Aparece 

nas estatísticas da OCDE fundamentalmente o público. 

 

Quadro 5 - Despesa das instituições de ensino como % PIB, por nível de 

ensino (2008) (público e privado) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de OECD. Education at Glance 2011. Indicator B2 

 

No caso do ensino superior já não é assim. Desse 1,3% da riqueza que está 

afeta ao ensino superior 0,5% vem de fundos privados, porque há aqui já um 

peso expressivo das famílias e dos estudantes quando estão a pagar as suas 

propinas.  

  

 Primary, secondary and post-secondary non-tertiary 

education
Tertiary education

All primary, 

secondary and 

post-

secondary non-

tertiary 

education   

Primary and 

lower 

secondary 

education   

Upper 

secondary 

education   

Post-

secondary 

non-tertiary 

education   

All tertiary 

education   

Tertiary-

type B 

education   

Tertiary-type 

A education 

and advanced 

research 

programmes

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Portugal 0,4   3,4   2,4   1,0   m   1,3   x(6)   x(6)   5,2   

OECD average 0,5   3,8   2,5   1,2   n   1,5   0,2   1,3   5,9   

OECD total 0,4   3,7   2,6   1,1   n   1,9   0,2   1,3   6,1   

EU21 average 0,5   3,6   2,3   1,2   n   1,3   0,1   1,2   5,5   

Pre-primary 

education (for 

children aged 

3 and older)   

All levels of 

education 

combined 

(including 

undistributed 

programmes)
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Quadro 6 - Despesas das instituições de ensino como % PIB, por fonte e 

nível de educação (2008) Fundos Públicos e Privados 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de OECD. Education at Glance 2011. Indicator B2 

 

Quando comparamos, na despesa pública, o que diz respeito à educação, 

verificamos que em Portugal, a Educação representa neste momento, 11,2% 

da despesa pública, novamente aquém da OCDE e EU (Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Total da Despesa Pública em Educação como % Despesa 

Pública Total (1995, 2000 e 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de OECD. Education at Glance 2011. Indicator B2 

Pre-primary education

Primary, secondary and 

post-secondary non-tertiary 

education Tertiary education Total all levels of education

Public
1

Private
2

Total Public
1

Private
2

Total Public
1

Private
2

Total Public
1

Private
2

Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Portugal 0,37   n   0,37   3,4   n   3,4   0,9   0,5   1,3   4,7   0,5   5,2  

OECD average 0,44   0,07   0,51   3,5   0,3   3,7   1,0   0,5   1,5   5,0   0,9   5,9   

OECD total 0,36   0,08   0,44   3,4   0,3   3,7   0,9   1,0   1,9   4,7   1,4   6,1   

EU21 average 0,47   0,05   0,51   3,4   0,2   3,6   1,1   0,2   1,3   4,8   0,5   5,5   

2008 2000 1995

N
o
te

s

Primary, 

secondary and 

post-

secondary non-

tertiary 

education

Tertiary 

education

All levels of 

education 

combined

All levels of 

education 

combined

All levels of 

education 

combined

Portugal 7,9 2,2 11,2 12,7 11,9

OECD average 8,7 3,0 12,9 12,7 11,8

EU21 average 7,8 2,7 11,7 12,8 10,4

Public expenditure1 on education as a percentage of 

total public expenditure
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Outro dos indicadores de que muitas vezes nos socorremos é a despesa por 

aluno, que são médias e que por si só não totalmente explicativas da 

realidade. São pistas de trabalho. No entanto, há uma nota que eu gostava de 

assinalar – em Portugal, a despesa por aluno do ensino superior, se 

retirarmos a investigação, é inferior por à despesa por aluno no secundário. 

De alguma forma este resultado é algo surpreendente (Quadro 8). 

 

Quadro 8 - Despesas anuais por estudante por nível de educação  

incluindo todos os serviços (2008) (In equivalent USD converted using PPPs 

for GDP) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de OECD. Education at Glance 2011. Indicator B1.1ª. 

 

Como já tive oportunidade de referir, não basta conhecer o valor do PIB 

afeto à educação. Outro aspeto a ter em conta são as qualificações que a 

população tem, e bem assim a população em idade escolar.  

Neste campo das qualificações, vou-me socorrer dos dados do CNE. De 

resto, julgo que devemos saudar o CNE porque tem feito um excelente 

trabalho com a publicação anual do Estado da Educação.  

O maior défice que o nosso país apresenta, do meu ponto de vista, reside no 

ensino secundário. A percentagem da população que atingiu o nível 

secundário é muito baixa em Portugal, em relação à média europeia e à 

Tertiary education (including R&D 

activities)

N
o
te

s

Primary 

education

Lower 

secondary 

education

Upper 

secondary 

education

All 

secondary 

education

Post-

secondary 

non-

tertiary 

education

Tertiary-

type B 

educatio

n

Tertiary-type 

A

& advanced 

research 

programmes

All tertiary 

education

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Portugal 2 5.248 5.234 6.910 7.924 7.357 m x(9) x(9) 10.373 6.097 7.005

OECD average 6.210 7.153 8.498 9.396 8.972 4.780 ~ ~ 13.717 9.349 8.831

EU21 average 6.397 7.257 8.950 9.283 9.116 6.026 ~ ~ 12.958 8.315 8.702

2 Public institutions

Pre-primary 

education 

(for children 

3 years and 

older)

Secondary education

All tertiary 

education 

excluding 

R&D 

activities

Primary to 

tertiary 

education
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média da OCDE, ainda que essa diferença se tenha vindo a esbater. Cerca de 

72,7% da população da União Europeia atingiu e terminou o ensino 

secundário e nós ainda estamos muitíssimo aquém. É evidente que se 

atenuou nos mais jovens, e isso é bom. Quer dizer que nós estamos a 

trabalhar bem e nesse aspeto estamos a colher alguns resultados.  

Outro aspeto que interessa assinalar, e que me parece positivo, é o facto de 

cada vez haver mais jovens na escola com a idade adequada; o que quer 

dizer que estão a registar-se menos repetências e menos retenção. Mas, 

ainda assim, temos índices de abandono muito elevados e uma quebra na 

transição para o ensino secundário.  

No ensino superior, as coisas têm evoluído, do ponto de vista da taxa de 

escolarização, com bastante sucesso. Ainda assim, também estamos aquém 

do nível europeu. Contudo, temos vindo a progredir bastante. 

Para equacionar as necessidades de investimento na educação, deveremos 

ter uma perspetiva sobre a estrutura demográfica futura do nosso país. O que 

se prevê é interessante e preocupante: uma inversão da nossa pirâmide 

etária. Espera-se que em 2050 tenhamos na base desta pirâmide muito 

menos jovens. Isto quer que se nós investirmos e continuarmos a investir 

uma quantidade da riqueza gerada na mesma proporção de agora, podemos 

vir a incidi-la sobre menos jovens. Quer dizer que poderemos fazer melhor 

mais coisas, se conseguirmos manter o nível adequado de investimento em 

educação. 
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Figura 1 – População por faixa etária em 2000 e 2050, 

 em % da população total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: OECD population pyramids in 2000 and 2050 

 

Neste enquadramento e no momento que estamos vivendo, quais deverão 

ser as perspetivas na área da Educação? Estou de acordo com a visão do 

secretário-geral da OCDE Angel Gurria (2010)
1
 que, ao analisar a situação 

do nosso país afirmava que, efetivamente, Portugal estava no bom caminho 

mas devia continuar a investir em educação. “Em Portugal, as taxas de 

retorno sobre a educação estão entre as mais elevadas dos países europeus 

da OCDE. Ao mesmo tempo, as despesas por estudante estão abaixo da 

média da OCDE. Existe um enorme potencial não aproveitado e Portugal 

tem razão em insistir na educação como meio de impulsionar a 

produtividade.” 

Esta visão é importante, sobretudo neste momento de crise e de grande 

austeridade, para que não deixemos cair a noção de a Educação tem que 

continuar a ser uma área prioritária no nosso país.  

                                                           
1 Gurria A. (2010). OECD Survey – Portugal 2010/09/27. 
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Devemos também relembrar que Portugal tem um conjunto de 

compromissos no âmbito da Estratégia Europa 2020 que estamos ainda 

longe de atingir, mas que vamos no bom caminho. Efetivamente, estamos a 

diminuir a taxa de abandono escolar no secundário, mas ainda estamos 

aquém em relação à conclusão do ensino secundário e à conclusão do ensino 

superior. Portanto, temos de estar empenhados em investir na Educação e 

espero que não nos afastemos do resto da Europa nessa matéria.  

Neste contexto, julgo que temos de continuar a pugnar pelo investimento na 

Educação e com uma visão de construção de uma escola pública, como a 

defende António Nóvoa
1
 quando afirma: 

“Mas a defesa de uma educação pública, depende, hoje, de uma mudança 

dos sistemas de ensino de modo a possibilitar o desenvolvimento de escolas 

diferentes. Em vez da homogeneização que caracterizou a história do século 

XX, impõe-se agora uma abertura à diferença, sob todos os pontos de vista: 

a) Liberdade de organização de escolas diferentes, por exemplo com base 

em contratos com entidades ou associações locais. 

b) Liberdade na construção de diferentes projetos educativos, por exemplo 

com base em iniciativas de grupos de professores ou de associações 

pedagógicas. 

c) Liberdade na definição dos percursos escolares e de currículos 

diferenciados, por exemplo com base em acordos com sociedades 

científicas e universidades.” 

Defendo que deveríamos promover um “contrato educativo” entre os 

portugueses, construindo denominadores comuns que envolvessem e de 

alguma maneira galvanizassem a sociedade portuguesa.  

Julgo que estamos todos de acordo que é necessário continuar a recuperar o 

défice de formação e de educação que Portugal apresenta.  

Para se conseguir cumprir estes objetivos primordiais para o nosso país é 

preciso condições financeiras. Para que se possa cumprir a escolaridade 

                                                           
1 Nóvoa, A. (2009). Educação 2021: Para uma História do Futuro. Revista Iberoamericana de 

Educación, 2009. 
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obrigatória, reduzir o abandono e dar uma nova oportunidade à população 

que em idade escolar não obteve a sua formação, é imprescindível que se 

continue a defender o investimento em Educação. Em resumo podemos 

considerar: 

- Diminuir o abandono escolar e atingir a meta EU 2020 (10%); 

- Cumprir a escolaridade obrigatória de 12 anos; 

- Aumentar as qualificações da população ativa. 

Penso que seria bastante interessante que cada vez que se prepara um 

Orçamento, não estivéssemos a discutir permanentemente valores 

descontextualizados e ad hoc. Deveria haver um contrato social, dando 

prioridade à educação, um acordo político entre as diversas forças no 

sentido de estabelecer um limite razoável de financiamento para a educação 

e considerá-lo como um investimento prioritário. 

Seria vantajoso que se pudesse estabilizar um modelo de financiamento do 

Serviço Público de Educação (Contrato Educativo) e que poderia passar por: 

-  O orçamento da Educação fixado numa % do PIB (por ex. média da EU); 

-  Celebrar Contratos-Programa Plurianuais que permitissem às 

Escolas/Equipas Diretivas planearem e executarem os seus Planos 

Estratégicos; 

-  Assegurar um mecanismo – Fórmula de Financiamento das Escolas 

Públicas (ver Recomendação do CNE Março 2011); 

 -  Assegurar um modelo simples e claro de prestação de contas 

(normalização de quadros e indicadores de gestão / informação sobre a 

totalidade dos recursos a nível central, local e regional). 

Quem algum dia teve responsabilidades à frente de uma escola sabe como é 

importante ter um enquadramento que permita planear a atividade. Julgo 

que a recomendação que o CNE fez recentemente nesta matéria é uma boa 

base de trabalho no sentido de haver um mecanismo, como uma fórmula de 

financiamento. 
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As fórmulas de que hoje podem ser adotadas não têm de ser uniformes, mas 

sim criar um conjunto de indicadores, que para cada situação, para cada tipo 

de escola, para cada tipo de problema, possam ter uma certa padronização e 

fornecer um enquadramento. 

Esse referencial de indicadores e de informação, que deviam ser 

periodicamente revistos, seria de grande utilidade para as escolas, as 

autarquias e o próprio ministério. 

Termino defendendo que a função da escola é criar um clima que dê a todos 

condições de socialização e lhes propicie chances de serem cidadãos em 

pleno, da forma como Nóvoa (2009)
1
 defende: “As ideologias da educação 

como “bem privado”, algumas particularmente sedutoras, contribuem 

inevitavelmente para tribalização da sociedade. Claro que, no dia em que 

cada grupo social ou religioso tiver a sua própria escola, fundada em 

crenças e valores próprios, a ação pedagógica tornar-se-á mais coerente e 

harmoniosa. Mas pelo caminho perder-se-á uma das principais qualidades 

da escola pública, a possibilidade de instaurar narrativas partilhadas e 

culturas de diálogo.” 

Esta é a nossa responsabilidade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nóvoa, A. (2009). Educação 2021: Para uma História do Futuro. Revista Iberoamericana de 

Educación, 2009. 
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Paulo Guinote
1 

 

Não estou aqui como especialista em Economia da Educação, porque a 

minha área original é História e a minha especialização, se assim se pode 

dizer, é em História da Educação. Portanto, preocupa-me muitas vezes mais 

a questão de como chegámos aqui, como analisamos a situação em que 

estamos e como é que fazemos comparações com outras sociedades e com 

outros sistemas educativos quando não estamos exatamente na mesma fase 

de desenvolvimento. 

Frequentemente, temos a tendência, em Educação, para querer acelerar a 

História. Se há coisa que podemos verificar quando, com todas as 

deficiências que as nossas estatísticas têm, tentamos fazer séries de longa 

duração, e eu tentei fazê-las para o século XX, verificamos que a nível da 

alfabetização e do acesso aos vários ciclos de escolaridade raramente temos 

ruturas. Falamos em reformas como se cada reforma fosse um salto quântico 

imenso na evolução da educação em Portugal, o que não tem base empírica 

A verdade é que muitas vezes quando traçamos séries de longa duração 

temos uma continuidade. Amiúde esquecemo-nos disso, esquecemo-nos 

exatamente em que fase estamos e queremos fazer tão bem como os outros 

que estavam como nós, quase há 100 anos.  

Como em todas as apresentações que são feitas após diversas outras, há uma 

certa necessidade de reagir ao contexto. Eu não assisti a toda a sessão da 

manhã, assisti só à parte final, assisti à apresentação da Professora Luísa 

Cerdeira e há sempre que me despertam alguma necessidade de reagir, para 

melhor contextualizar o que ia dizer. 

Li os pareceres do CNE, li os textos escritos, quer da Doutora Luísa 

Cerdeira, quer das pessoas que se têm debruçado sobre este assunto e 

concordo com a maior parte das coisas que lá estão, mas não concordo com 

algumas que às vezes podem ser até nucleares. Estamos a falar aqui do 

financiamento do sistema público de educação ou da educação em Portugal, 

                                                           
1 EB 2,3 Mouzinho da Silveira – Baixa da Banheira 
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mas temos que nos lembrar que o financiamento funciona em função das 

condições que envolvem este aspeto específico da governação em Portugal.  

As condições de financiamento do sistema têm muito a ver com os modelos 

de gestão que são adotados e também com a gestão dos recursos humanos e 

dos meios técnicos que são postos ao dispor da educação em Portugal. Nos 

últimos anos, temos tido bastantes sobressaltos a esse respeito.  

Porque é que eu queria dizer isto? Na conclusão da apresentação anterior 

falou-se da liberdade de organização, da liberdade de construção de projetos 

e da liberdade de definição de percursos escolares. Ora nós estamos numa 

fase oposta. Por muito que se diga outra coisa, o que nós temos, por 

exemplo, na gestão das escolas e na organização da rede escolar é uma 

padronização. Portanto, não estamos, neste momento, a apostar na 

diversidade dos percursos escolares, da construção de projetos educativos. 

Pelo contrário, neste momento, estamos a eliminar uma percentagem muito 

apreciável de projetos educativos. 

Ontem, uma colega minha telefonou-me completamente aflita a dizer que no 

concelho dela se estava a tentar que, a partir dos conselhos gerais de 

algumas escolas, saísse uma proposta de uma unidade orgânica que já não é 

mega-agrupamento, já não é “tera-agrupamento”, é uma coisa monstruosa 

com 11.000 alunos. Porque, como só há uma secundária naquele concelho, 

querem colocar todas as escolas de 2.º e 3.º ciclos atrás dessa escola-sede.  

Isto é acabar com qualquer liberdade de escolha. Por muito que se tentem 

depois experiências, vai sempre haver perda dos projetos dessas escolas de 

2.º e 3.º ciclos. Uns podem ser melhores outros piores mas, ou apostamos na 

diversidade e na liberdade de construir esses projetos ou em coisas 

absolutamente disformes.  

Mas temos outras questões importantes: por exemplo, como é que vão ser 

geridos os recursos humanos em termos de concursos de professores? 

Porque há questões de alocação dos meios financeiros: a maior despesa das 

escolas é, para o bem e para o mal, com pessoal. Mas, neste momento não 

sabemos como é que essa colocação será feita, em muitos casos, 

nomeadamente ao nível das ofertas de escola e renovações de contrato. 
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Se é para ser feita centralmente, há uma parte da autonomia do orçamento 

que nunca pode ser gerida diretamente pelas escolas e terá que ser sempre 

um financiamento completamente centralizado. Se houver autonomia da 

contratação, aqui estamos a falar de um outro nível de gestão dos meios 

financeiros e de como é que as unidades orgânicas ou as unidades de gestão 

se terão de organizar para financiarem as suas necessidades. 

Feito este pequeno introito, há questões que é necessário debater 

previamente e que nós debatemos ciclicamente sem grandes resultados. 

Ouvi alguém há pouco, antes de vir para aqui, dizer que “nós estamos 

sempre a discutir o mesmo, ano após ano”. Os diagnósticos batem certo uns 

com os outros, os sintomas, os bons e os maus, já estão determinados e as 

soluções muitas vezes já estão definidas, mas há sempre qualquer coisa que 

nos impede de avançar para a etapa seguinte. 

Quando falamos em contratos, penso que tem havido uma continuidade das 

políticas e o que tem mudado é, muitas vezes, a cereja em cima do bolo. 

Mas, o bolo continua mais ou menos o mesmo. Há algumas mudanças, às 

vezes o bolo é mais pequeno, às vezes o bolo é maior e às vezes tem uma 

cobertura mais bonita. Às vezes há a paixão pela educação, outras vezes 

temos que falar na eficácia, mas não me parece que tenham existido assim 

tantas ruturas, nomeadamente sobre o que é o serviço público de educação. 

Já todos sabemos mais ou menos o que são todas as escolas públicas ou 

privadas que, dependendo do Estado, prestam o serviço de educação aos 

alunos durante a escolaridade obrigatória.  

O que se pretende com este tipo de debate sobre o financiamento? Vamos 

discutir como é que se divide o bolo do Estado? No fundo, é disto que nós 

estamos a falar. Quando falamos em bem público ou bem privado, estamos 

a falar de como é que nós vamos dividir o bem público para assegurar o 

serviço público de educação. 

Como se disse, a participação dos privados na parte do ensino não-superior, 

e não estou só a falar das famílias, é diminuta. Ora, quando é que nós 

começamos a discutir fontes alternativas de financiamento para a rede 

pública de educação junto dos privados? Porque é assim, um sistema 

moderno, liberal, internacional, tem um sistema público também a cativar 
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verbas do sector privado da economia, por exemplo, e não apenas a 

redistribuir o dinheiro dos impostos. Portanto, penso que às vezes há aqui 

um pequeno tabu. 

Porque é que falamos sobre a forma como o Estado pode redistribuir pelos 

privados e não como os privados, que produzem uma acumulação de 

riqueza assinalável, redistribuem, nem que seja numa espécie de mecenato, 

alguns dos seus meios, especialmente onde eles são mais necessários? 

Falamos de financiamento apenas central ou falamos da capacidade local de 

gerar receitas e aplicá-las? Pretende-se encontrar soluções concretas e 

contextualizadas ou a aplicação de fórmulas importadas de realidades 

diversas? 

Nós temos muito a tendência de dizer, “aquilo na Nova Zelândia funciona 

tão bem, porque é que nós não importamos isto para cá? Ou na Califórnia.” 

Em primeiro lugar, nós não estamos nem na Califórnia nem na Nova 

Zelândia. Eles têm a sua história, o trajeto do seu sistema educativo. 

Podemos colher lá pistas, mas a pior coisa que se pode fazer é dizer “isto 

funciona muito bem ali, vamos colocá-lo cá.”  

O exemplo clássico que quase todos damos quando falamos disso é o das 

escolas EB 2,3, a tipologia que foi importada dos países nórdicos que têm 

aquelas coisas para pôr os skis. Dei aulas em duas delas na Margem Sul e só 

me lembro de ver nevar lá uma vez desde que nasci e já tenho quase 50 

anos. Portanto, quando se adapta qualquer coisa, tirem de lá as coisinhas 

para pôr os skis, tenham esse cuidado de adaptar à nossa realidade de clima 

temperado. Temos que adaptar aquilo que estamos a importar.  

Há vários equívocos, na minha opinião. Do que li da produção do Conselho 

Nacional de Educação sobre financiamento da Educação a de muitas 

pessoas que têm falado sobre o financiamento das escolas, ressalta a questão 

do valor médio por aluno. Digamos que, para um não-especialista em 

Economia da Educação, há coisas que fazem imensa confusão.  

Nós falamos de valor médio por aluno. Mas, temos que desdobrar este valor 

médio quando o vamos querer aplicar à realidade concreta, porque o valor 

médio é, por definição, uma média. No outro dia, usava um exemplo 
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ridículo para escrever um texto no meu blogue
1
: “se a população come em 

média meio frango, o bebé come em média meio frango e o atleta de alta 

competição come em média meio frango.” Não pode ser assim. 

O valor médio por aluno e o valor médio por turma varia imensamente. Os 

meus alunos são extremamente caros, porque dou turmas de PCA
2
 que têm 

10, 12, 15 alunos e dou apoio a alunos com necessidades educativas 

especiais. Quando nós nos reunimos para fazer a avaliação, estamos 12 

professores muitas vezes para 5, 6 alunos. Ou estamos, 8, 10 professores 

para 10 alunos. Temos quase o rácio 1/1. Em contrapartida, as escolas que 

não tenham este tipo de incidência de casos complicados, não têm esse tipo 

de custos. Há um rácio, há custos, há encargos muito diferenciados de 

escola para escola, de agrupamento para agrupamento, de ciclo de 

escolaridade para ciclo de escolaridade.  

O quadro seguinte
3
 apresenta o que se gasta por aluno, conforme o ensino é 

primário ou secundário.  

  

                                                           
1 A Educação do meu Umbigo (http://educar.wordpress.com) 
2 Plano Curricular Alternativo 
3 Precisar/Inserir 
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Em Portugal, os dados vão até 2008 mas há já noutras fontes dados de 2010. 

Temos 19,9 para o ensino primário e 31,6 para o secundário. Ou seja, 

quando vamos calcular o financiamento de agrupamentos, é indispensável 

considerar que alunos lá estão, de que ciclos de escolaridade, que 

necessidades têm, que tipos de curso lecionam, qual a estrutura salarial do 

corpo docente, que necessidades tem a escola para dinamizar atividades de 

combate ao abandono escolar.   

O abandono escolar numas zonas implica, em meu entender, não-docentes, 

porque muitas vezes os professores não sabem fazer determinado tipo de 

tarefas, mas não há meios na escola para contratar essas pessoas e é 

necessário que existam. 

Depois, há zonas onde essas necessidades não se colocam. Temos sempre 

que adaptar a fórmula geral ao contexto particular. Só que isso implica, 

também como aqui foi dito, a criação de bases de dados fiáveis que não 

sirvam apenas para propaganda.  



Serviço Público de Educação 

 167 

As escolas descarregam semanalmente imensos indicadores para o MISI
1
; 

no entanto, há imensos dados que não conhecemos e que podiam servir para 

discutirmos, não apenas com base nos dados da OCDE
2
. Porque é que nos 

baseamos nos dados da OCDE, se eles vêm pedir os dados cá? Porque é que 

cá não se produzem esses dados e não se divulgam?  

Como se pode ver, a despesa anual das instituições públicas por aluno, no 

fundo são os mesmos dados vistos há pouco mas com um gráfico um 

bocadinho diferente e por grau de escolaridade, são diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é a evolução dos encargos na educação pública por aluno e estudante? 

Nós estamos a meio da tabela.  

 

  

                                                           
1
 Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do Ministério de Educação e Ciência 

2
 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
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Não é o valor absoluto que mais interessa, é como é que evoluímos. Cá 

estamos no meio, há países que evoluíram muito mais, há países que 

evoluíram menos. Estamos na média. Talvez um bocadinho abaixo da média 

porque a média da Europa a 27 está um bocadinho acima. 

Quando nós ouvimos dizer “mas nós investimos imenso em educação, nós 

até temos valores de investimento muito grandes”. Não é bem assim. Em 

regra, estamos um pouquinho abaixo da média, mesmo quando fazemos a 

adaptação a preços constantes, quando criamos as paridades com o dólar e 

tudo mais. Não é bem como às vezes se divulga para a opinião pública. 
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Ainda em matéria de equívocos, quando se pretende que o financiamento 

das escolas públicas e privadas com contrato de associação se faça com base 

nesse valor médio por aluno, corre-se o risco de se fazer uma coisa curiosa 

se não tivermos uma boa adaptação, que é dar menos a quem mais precisa e 

dar mais a quem menos precisa, quando nos baseamos apenas nas médias. A 

média é um bom indicador, mas apenas isso. Temos que depois ver a 

posição relativa de cada escola, de cada agrupamento em relação à média. 

Dá trabalho, necessitamos de uma série de indicadores, mas se queremos 

fazer as coisas a sério e não apenas estar aqui a teorizar é melhor fazer 

assim.  

Há uma outra questão que tem surgido muito recentemente com a questão 

da liberdade de escolha que eu penso que o Rodrigo Queiroz e Melo irá já a 

seguir contestar. Falamos muito em liberdade de escolha e ela praticamente 

está a desaparecer, em vez de aumentar. 

Quando se diz que o financiamento deve seguir o aluno, normalmente é esta 

a expressão que se usa, havendo sempre muito medo de se falar em cheque-

ensino; exatamente com o pretexto da liberdade de escolha. Portanto, o 

financiamento segue o aluno e para onde o aluno vai é que segue o 

financiamento. Mas de que aluno estamos a falar? Estamos a falar do aluno 

com necessidades educativas especiais? Estamos a falar do aluno que é 

carenciado? Estamos a falar exatamente de que aluno? 

Não esqueçamos que há alunos que implicam um nível de encargos maior e 

temos que perceber exatamente o que é que segue quem. Não adianta dizer 

“olhe, isto são 3.000 e tal ou 4.000 e tal euros por ano e a escola tem 4.000, 

3.800 ou 3.700 euros por aluno, ou por turma ou seja o que for”, se não se 

vê exatamente o que é que estamos a fazer. Então estamos a dar em nome de 

uma eficácia que diz “vamos dar o mesmo a todos e o vamos ver quem gere 

melhor”. Está bem, mas alguns precisam de arranjar o carro para o pôr a 

andar e os outros têm o carro a funcionar.  

Concluindo, temos de ter cuidado com as médias e com as fórmulas 

simplistas, porque modelos são modelos, mas os modelos são ideais. A 

realidade exige sempre adaptação e concretização a cada realidade 

particular.  
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O financiamento das escolas também tem que passar pela avaliação do 

desempenho das escolas, não só dos professores. No documento Escolas, 

Avaliação Externa, Autoavaliação e Resultados dos Alunos, que 

acompanhou os relatórios da IGE
1
 da avaliação externa de uma série de 

escolas, refere-se uma coisa curiosa: a contaminação positiva pelos 

rankings, ou seja, escolas bem colocadas nos rankings mas com maus 

mecanismos internos de circulação de informação, de autoavaliação e de 

regulação do funcionamento têm a classificação de bom nesse item. Escolas 

mal posicionadas nos rankings mas com um ótimo esforço de avaliação 

interna e tentativa de mudança dos seus mecanismos para ver se melhoram 

também têm a mesma classificação de bom. Embora a amostra utilizada 

nesta tese seja restrita ao olhar da IGE e às análises da IGE, permitiu 

constatar nestas escolas a tal contaminação positiva do posicionamento das 

escolas nos rankings sobre as classificações atribuídas num domínio. É 

muito difícil ter uma escola com bons rankings que tenha uma má avaliação 

mesmo que os mecanismos e os instrumentos da escola não sejam muito 

bons. Porque no fundo é assim, “se isto dá bons resultados, não me parece 

muito bom, mas dá-se bom”. 

No domínio capacidade de autorregulação e melhoria, “como verificado, 

estas escolas, apresentando debilidades mais significativas ao nível do uso e 

fins dados aos resultados do processo de autoavaliação do que os processos 

de autoavaliação das escolas pior posicionadas, obtiveram no entanto a 

mesma classificação. Como já referimos”, depois saltando um bocadinho, 

“esta realidade construída pela IGE não deixa de ser um breve vislumbre da 

realidade”
 2

, seguidamente vamos chegar a uma coisa curiosa, “não podendo 

corresponder à complexa realidade vivida nas escolas relativamente à 

autoavaliação. Esta falta de complementaridade entre a imagem transmitida 

                                                           
1 Inspeção-geral da Educação e Ciência 
2 António M. Amaral da Fonseca (2010), Escolas, Avaliação Externa, Auto-avaliação e Resultados 

dos Alunos. Aveiro: Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para obtenção do grau de 

Mestre em Ciências da Educação, Área de Especialização em Administração e Políticas Educativas, 

pp. 123-124 (disponível em Dezembro de 2012 em http://pt.scribd.com/doc/91847796/antonio-

amaral-fonseca-2010-escolas-avaliacao-externa-auto-avaliacao-e-resultados-dos-alunos). No mesmo 

sentido vão algumas das observações apresentadas por Maria do Carmo Clímaco (2011), “Percursos 

da Avaliação Externa das Escolas em Portugal. Balanços e Propostas” in Avaliação das escolas dos 

ensinos básico e secundário: perspectivas para um novo ciclo avaliativo. Lisboa: CNE, pp. 67-108. 

http://pt.scribd.com/doc/91847796/antonio-amaral-fonseca-2010-escolas-avaliacao-externa-auto-avaliacao-e-resultados-dos-alunos
http://pt.scribd.com/doc/91847796/antonio-amaral-fonseca-2010-escolas-avaliacao-externa-auto-avaliacao-e-resultados-dos-alunos
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nos relatórios, acerca da autoavaliação, a realidade vivida nas escolas pode 

ainda estar sujeita a outros fatores em que as escolas, quando visitadas por 

pessoas exteriores à comunidade educativa, procuram realçar os aspetos 

mais positivos, deixando os aspetos menos positivos despercebidos”
.
 

Isto é óbvio pois decorre da natureza humana. Todos sabemos que é assim 

que isto funciona, mas deixa de ser credível quando precisamos de 

mecanismos de avaliação para ver qual é o desempenho da escola, que não 

se pode resumir aos rankings, especialmente porque os rankings até ao 9.º 

ano se debruçam sobre duas disciplinas, ou seja, sobre 20, 25% do universo 

do trabalho que é feito naquelas escolas. E no máximo a 30% do trabalho 

pedagógico desenvolvido nas aulas. 

Outra dúvida é como definimos os estímulos para as escolas? Definimos o 

estímulo para as escolas que têm melhor desempenho ou ajudamos as 

escolas que estão com pior desempenho? Porque há aqui uma opção a fazer. 

Ou continuamos a dar o mesmo por igual ou entramos num sistema de 

analisar as mais-valias e então aí precisamos mesmo de dados fiáveis e não 

recolhidos hoje de uma maneira e amanhã de outra, para perceber e analisar 

as coortes dos alunos. Precisaríamos de ter uma avaliação contínua para 

perceber então qual é a mais-valia que a escola acrescenta ao aluno ao longo 

do tempo. Dessa forma caíamos na tal cultura do exame e da avaliação que 

muitas vezes é criticada. Então como é que fazemos? Ficamo-nos apenas 

pela autoavaliação e por aquela imagem de um painel de uns quantos 

professores quando lá vai a IGE durante um ou dois dias? 

Isso é como quando se fala da avaliação de professores querer que um ciclo 

de 4 anos de um professor seja avaliado por duas aulas. Duas aulas, quase 

que qualquer pessoa consegue dar mesmo sem ser professor. Portanto, dois 

dias que vai lá o painel da IGE, reúne com pessoas selecionadas pelo diretor 

e a partir daqui faz uma avaliação de desempenho da escola? Não chega. 

Outra dúvida é sobre a relação existente entre o modelo de financiamento, o 

modelo de gestão, e a autonomia das escolas e órgãos de gestão. Falou-se do 

contrato de autonomia da Escola da Ponte e como é que o Estado não quis 

renegociar. Não há nenhum contrato de autonomia lógico que tenha dezenas 

de páginas. Quando há um contrato de autonomia, objetivos, cronograma 
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para a obtenção desses objetivos e definição dos mecanismos que vão ser 

usados. Não me parece que seja em 30 ou 40 páginas que se consiga isso. 

Penso que não há vontade do Estado em abandonar a sua regulação central 

por desconfiança, mas também acredito que muitas escolas só querem a 

autonomia indispensável para algumas tarefas, desresponsabilizando-se de 

outras. A questão financeira pode ser uma delas, porque é muito complicado 

gerir estes novos agrupamentos que se estão a constituir com 3.000 e 4.000 

alunos e com muitas centenas de professores e funcionários, em que se 

cruzam a tutela do Ministério e a tutela das autarquias. Torna-se muito 

complicado gerir essa autonomia.  

Outra questão: autonomia financeira significa exatamente o quê, como 

questionei inicialmente? Até que ponto é possível a escola, os seus órgãos 

de gestão gerirem com liberdade a captação de meios financeiros junto do 

sector privado, quando o próprio bar da escola não pode dar lucro? Quando 

numa escola secundária o aluguer do pavilhão tem que ter autorização da 

Parque Escolar?  

De que autonomia estamos a falar, se uma escola intervencionada pela 

Parque Escolar deixa de ter os seus espaços debaixo da sua gestão? Se há 

um site online para aluguer de todos os espaços das escolas 

intervencionadas pela Parque Escolar? Se as salas de aulas e a biblioteca 

dessas escolas podem ser alugadas para casamentos e batizados? Mas que 

autonomia tem a gestão dessa escola? 

Não vamos estar a falar de teses, falemos do concreto. Mas que autonomia 

tem o diretor dessa escola se lhe disserem, “olhe, sábado vamos fazer aqui 

um congresso. Recebemos não sei quanto e vocês recebem tanto. Mas vocês 

não podem fazer seja o que for sem nos consultar”. Podem ter autonomia 

em relação ao Ministério, mas não têm em relação à administração da 

Parque Escolar. O mesmo para as EB 2, 3 com as autarquias. Temos que nos 

lembrar que o pessoal não-docente é uma parte muito importante das escolas 

e o poder disciplinar sobre o pessoal não-docente é das autarquias nas 

escolas básicas. 

Estamos a falar de que autonomia? Estamos a falar é de um terreno onde 

toda a gente manda e depois ninguém manda em concreto.  
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Que mecanismos de regulação existem para essa autonomia e que 

mecanismos de responsabilização? O que temos criado é um mecanismo 

puramente hierárquico, mais centralizado do que o anterior, de dependência 

hierárquica dos órgãos de gestão personalizados num diretor, enquanto antes 

era uma equipa que podia ter uma certa diferenciação funcional. Agora, 

mesmo que delegue funções e competências em outras pessoas, é o diretor 

que é responsável por tudo. 

Ao contrário do que se pensa, isto não promove a diversidade e o arrojo. 

Promove gestões defensivas e subservientes. Não há autonomia nenhuma 

assim. 

Para finalizar, e dando um salto mais positivo, é muito importante que 

existam contratos de financiamento ligados à autonomia ou não, baseados 

em informação objetiva sobre os alunos que lá estão, qual é a oferta, quais 

são os serviços prestados pela escola, que técnicos existem, para além dos 

professores, que pessoal docente lá está. 

Devia estar tudo mais ou menos no mesmo bolo e o tal contrato ser 

plurianual. Pelo menos 3, 4 anos, com um cronograma de objetivos, não é 

dizer ao fim de 4 anos, “nós temos isto assim.” Não. Com um cronograma 

como todos nós deveríamos saber fazer. 

 Deveria haver autonomia para mobilizar recursos financeiros adicionais e 

aplicá-los em meios diretamente ligados à concretização dos objetivos 

definidos. Ou seja, uma parte do orçamento atribuído do financiamento 

público deve ter uma margem de manobra suficiente para as necessidades 

que possam acontecer na escola. Imaginemos, vivo numa zona que tem um 

empregador básico que é a Autoeuropa. Não se põe agora a perspetiva da 

Autoeuropa fechar, mas há situações de fecho de empresas, por exemplo no 

Norte, que criam situações de emergência que precisam de flexibilidade na 

adaptação dos meios que a escola põe ao dispor dos alunos. 

Na escola onde estou a dar aulas, de há 2 anos para cá, nota-se imenso um 

acréscimo de miúdos que precisam de recorrer à ação social escolar sem que 

tenham feito os papéis no início do ano letivo, porque os pais perderam o 

emprego a meio do ano. Isto está a ser resolvido com meios mais ou menos 

criativos, adicionais, mas para-legais. Devia ser deixada, de uma vez por 
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todas, a possibilidade dessa almofada financeira existir, mas obviamente, 

depois, com mecanismos de fiscalização. 

No tal contrato plurianual devia haver um relatório intermédio com as 

atividades desenvolvidas, a apresentar anualmente ao conselho geral, porque 

o que os últimos dois anos nos mostraram foi que o modelo de gestão trazia 

a comunidade para dentro das escolas. Os conselhos gerais eram a 

comunidade dentro das escolas e era onde se partilhavam a gestão e as 

decisões. Quase todos os processos de agrupamento estão a passar ao lado 

do conselho geral e a única pessoa, o único órgão que pode levantar 

problemas é o presidente da câmara. O conselho geral nem é ouvido; só se a 

direção estiver interessada nisso. Esse tal relatório intermédio devia ser, tal 

como o relatório das contas da escola é, apresentado ao conselho geral todos 

os anos e bianualmente à tutela.  

Como disse, é indispensável existir a possibilidade de reavaliar o 

financiamento perante alterações evidentes das condições existentes e de 

uma vez por todas estabilizar o quadro legislativo. Não é só o contrato 

político ou partidário para a educação, baseado em valores do PIB e essas 

quase abstrações macrofinanceiras e macroeconómicas. É, de uma vez por 

todas, criar um modelo que dê margem de manobra suficiente, que não seja 

um modelo único que obriga a ser tudo desta maneira. Depois, passados 

dois anos, começa a ser de outra e depois, passados dois anos, já é ainda 

uma outra. Ou seja, um contrato feito a quatro anos deve ter a segurança que 

o enquadramento legal funcione, pelo menos, durante esses quatro anos.  

Por acaso, é uma curiosidade que eu decidi acrescentar no fim. Queixamo-

nos sempre que há falta de dinheiro nas escolas, mas eu trouxe aqui duas 

fotografias que uma colega minha tirou de uma secundária intervencionada 

pela Parque Escolar.  
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Esta sala foi concebida para 20 alunos. Esta turma tem 24. Há 4 que estão de 

frente para a porta da saída. E agora, vamos ter 30. Portanto, não estou bem 

a ver se eles vão fazer umas prateleiras por cima. Esta escola foi 

intervencionada o ano passado. A fotografia daqui é tirada da perspetiva de 

um aluno que já excede os 20 e isto é o que ele vê se olhar diretamente. 

As escolas são muito bonitas. Ao almoço estávamos a comentar como são 

bonitas e originais algumas destas escolas. Mas, provavelmente, esta porta 

terá mesmo que ser aberta e haver as tais learning streets de que eu ouvi 

falar. Porque, realmente, os alunos é melhor terem aulas nos corredores que 

são amplos e nos átrios porque tudo isto é feito sem ter em atenção certos 

contextos.  

Tudo bem, esta aula até poderá estar a ser desenhada para uma turma mais 

pequena, com características especiais, mas a verdade é que muitas destas 

escolas estão sobrelotadas e as turmas passando para 26 ou 30 alunos não 

têm espaço físico lá dentro. Curiosamente, algumas escolas mais antigas, 

adaptadas às turmas como eu tinha no secundário, com mais de 30, ainda 

suportam isso. 

Mas neste momento isso não acontece, e porquê? Porque, muito do que 

discutimos, seja a gestão corrente das escolas, sejam as obras, seja do que 

for, muitas vezes é feito de forma desarticulada. Enquanto não atendermos 
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às questões concretas sem aplicação de fórmulas generalistas, estamos 

sempre a não-solucionar o problema. 
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Rodrigo Queiroz e Melo
1
 

 

1. Contexto 

Neste painel discutimos uma questão, que, tendo enorme importância 

prática, é uma questão instrumental. Discutir o financiamento do serviço 

público de educação sem antes ter discutido, e estarmos de acordo, quanto 

ao que é e como deve ser oferecido esse serviço educativo, é um exercício 

espúrio. 

O financiamento do serviço público de educação é o modo como afetamos 

recursos, que por natureza são escassos, à prestação deste serviço. Parece 

relativamente fácil. Contudo, existe algo que raramente é discutido: quais os 

incentivos que o modelo de financiamento cria e se esses incentivos estão 

alinhados com os objetivos do sistema. Diferentes modos de financiamento 

criam incentivos diversos, pelo que é importante que o modo de 

financiamento crie os incentivos adequados à prossecução dos fins que se 

definam para o serviço público de educação. 

Ora, em Portugal, temos uma grande variedade de modos de financiamento 

de serviço público de educação, pelo que vale a pena olhar para eles e 

procurar aprender com as vantagens e inconvenientes de cada um. Trata-se 

dos diversos mecanismos de financiamento estatal ao serviço público 

educativo prestado por operadores associativos, solidários, privados e 

cooperativos. Quando se pensa sobre o melhor modo de financiar as escolas 

detidas e operadas diretamente pelo Estado Central, devemos analisar com 

cuidado o modo como o Estado Central tem vindo a financiar escolas 

operadas por outras entidades. 

Mas, antes de entrar no tema central, há três pontos importantes que eu não 

queria deixar rapidamente de comentar: o custo aluno/ano, a liberdade de 

educação e o contexto de operação das escolas estatais. 

  

                                                           
1 Universidade Católica Portuguesa e Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e 

Cooperativo 
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Custo aluno/ano 

Quanto ao custo aluno/ano, saliento este facto curiosíssimo de estarmos a 

falar de dados da OCDE sobre o financiamento do ensino em Portugal e, 

neste seminário, o Sr. Presidente do Tribunal de Costas ter dito que o 

tribunal está a fazer um estudo para determinar quanto custa um aluno por 

ano nas escolas estatais. Como pode a OCDE divulgar dados sobre o custo 

aluno ano em Portugal e Portugal não ter esses dados? Se tivermos em 

consideração que a OCDE trabalha com dados fornecidos pelos Estados, 

tudo se torna ainda mais difícil de compreender. O que se torna claro é que 

temos, na educação, um problema gravíssimo de ausência de dados fiáveis e 

de total opacidade do sistema quanto ao seu custo de funcionamento. 

 

Liberdade de educação 

O segundo ponto que gostaria de abordar é a questão da liberdade de 

educação. Há hoje nesta matéria muito mais acordo do que poderá parecer. 

Estou de acordo com tudo o que foi dito agora mesmo sobre esta matéria. A 

liberdade de educação não é uma questão de eficácia educativa. É, muito 

mais importante, uma questão de liberdade individual. É uma questão de 

dignidade humana e de autodeterminação. Liberdade de oferecer um projeto 

educativo diferente e liberdade de escolher um projeto educativo diferente. 

Ao nível da oferta de projetos educativos diversificados, reforço o caso da 

Escola da Ponte pela sua unicidade e pelo que, infelizmente, a administração 

educativa não aprendeu (ou não quis aprender) com o processo que 

conduziu à estabilização deste projeto. 

O modo como foi autorizado o contrato de autonomia da Escola da Ponte[
1
] 

é, a este nível, um bom exemplo de como as questões da liberdade, se vistas 

do ponto de vista dos direitos humanos, podem levar a soluções diferentes. 

Este contrato de autonomia foi autorizado contra a vontade de muitos. Era 

uma oposição velada e difusa, mas havia uma percetível animosidade em 

relação à possibilidade de aquela comunidade educativa poder ver 

reconhecido o seu direito à diferença. Contudo, a Ministra da Educação 

                                                           
1 Tecnicamente, não se trata de um contrato de autonomia mas de uma experiência pedagógica 

autorizada ao abrigo do Decreto-lei n.º 47587, de 10 de Março de 1967. 
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fundava a liberdade de educação no direito das comunidades e não na 

eficácia educativa pelo que, perante uma comunidade com um projeto 

educativo sólido, cuja avaliação externa confirmou não prejudicar os alunos, 

decidiu reconhecer esse direito. Vale a pena ler o texto do contrato. É claro 

nas intenções; nos valores fundadores, mas menos claro nos outputs. 

Assinale-se que não tem metas e objetivos contratualizados entre a escola e 

a administração educativa. São 40 páginas a dizer “é este o projeto, deixem-

nos educar.” Este é o posicionamento que me parece correto nas questões de 

liberdade. Esta escola tem muito mais liberdade e autonomia que todas as 

outras que celebraram os tecnicamente chamados (porque na prática não o 

são) contratos de autonomia. É estranho – a pouca autonomia das escolas 

com contrato de autonomia -, e é uma questão de fundo em relação à qual se 

não existe acordo, perdemo-nos em discussões espúrias ao nível da 

implementação. Os mecanismos de controlo, os objetivos, são importantes; 

a generalização da autonomia necessita de novos modos de regulação. Mas 

a questão de fundo é saber se aquela comunidade educativa é a priori uma 

comunidade que deve ser autónoma, independente, que terá de cumprir 

algumas regras de convivência social, ou se, pelo contrário, é o Estado que 

se digna permitir àquele grupo profissional e àquela comunidade fazer da 

forma que entenda melhor para as crianças e jovens que serve. Eu coloco-

me do lado da primeira hipótese; sem prejuízo da sempre necessária 

regulação e responsabilidade. 

As questões da equidade, da eficácia e da eficiência na gestão de recursos 

são questões importantes, mas são questões de segundo grau. Primeiro 

temos que nos pôr de acordo quanto ao essencial, quanto ao que 

verdadeiramente é importante. Aí, a própria eficiência se calhar não é tão 

eficiente. As questões de liberdade geralmente implicam menor eficiência. 

Todos nós pagamos essa menor eficiência em nome da liberdade, da 

autonomia e da dignidade humana. Mesmo que sejam a liberdade e a 

autonomia para fazer o que já fazíamos antes. 

A possibilidade de escolha da escola prevista no Despacho n.º 51606-

A/2012, de 12 d Abril (despacho das matrículas para 2012/2013), vai ter 

efeito? Penso que, na esmagadora maioria dos casos, não tem efeito 
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nenhum. Mas isso implica que deixa de fazer sentido haver esse despacho. 

Não aceito viver fora da liberdade. 

 

Contexto de operação das escolas estatais 

O terceiro ponto que queria salientar é o contexto híper regulamentar que 

ainda vivemos em Portugal no setor da educação. Dois casos 

paradigmáticos. 

Em primeiro ligar, chamo à colação o ofício circular 89/05, da DREN
1
, de 

29 de Dezembro de 2005, sobre a poda das árvores dos estabelecimentos de 

ensino. Trata-se de uma instrução da administração educativa aos 

presidentes de conselho executivo das escolas para podarem as árvores dos 

recintos escolares e a explicar como é que se podam árvores; qual o 

procedimento administrativo para o fazer. Isto existe; não é uma fábula, nem 

se passou em épocas passadas. 

Em segundo lugar, chamo à colação o despacho 11120-B/2010, de 6 de 

Julho, da Ministra da Educação, a explicar aos diretores das escolas como 

devem marcam reuniões, como devem gerir o tempo da reunião, que tarefas 

preparatórias desenvolver antes da reunião, isto é de uma gravidade 

extrema. É insultuoso para o sistema; para todos os seus agentes. 

 

2. Financiamento do serviço público de educação 

Vejamos agora as questões do modo de financiamento do serviço público de 

educação. Em abstrato, não há bons modelos e maus modelos de 

financiamento. Os modelos de financiamento são instrumentos que alocam 

recursos (escassos) e criam incentivos. O modelo pode é estar ou não 

alinhado com os objetivos definidos para o sistema (ou subsistema). Se está 

a criar os incentivos certos e se está a distribuir os recursos segundo os 

valores que foram definimos como os valores que devem ser prosseguidos, é 

adequado. Caso contrário, é desadequado. 

                                                           
1 Direção Regional de Educação do Norte 
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Temos de alinhar os incentivos criados por cada modelo de financiamento 

com os nossos objetivos. Temos de desenhar o modelo mais adequado à 

promoção dos atos educativos e valores a que pretendemos que o sistema 

responda. 

Na minha reflexão sobre o financiamento do serviço público de educação 

está sempre presente a ideia de que este serviço deve ser prestado em 

autonomia. Seja por escolas detidas por entidades públicas, seja escolas 

detidas por entidades não públicas, mas sempre escolas que funcionam em 

autonomia. O modelo de financiamento mais adequado num sistema gerido 

centralmente é seguramente diferente do modelo mais adequado num 

sistema em que há decisões de gestão (administrativa e pedagógica) reais, 

efetivas, importantes, ao nível de cada organização educativa. 

O modelo atual de financiamento das escolas do Estado é resultado do 

sistema centralizado e burocrático de gestão que temos. Mas este sistema é 

hoje insuficiente. O desafio da massificação da escola onde estão todos foi 

suplantado. O novo desafio da escola em Portugal é ser uma escola de 

qualidade para todos. E isto, estou convencido, não se consegue na lógica 

centralizada. O sistema evoluiu muito. Aquilo que era infraestrutural e que 

tinha que ser conseguido por esforço centralizado está feito. Hoje temos 

problemas de outra natureza. São problemas muito mais complexos, 

sistémicos, para os quais não existem soluções fáceis. As questões da 

heterogeneidade, da pouca, maior ou menor vontade de aprender, da 

necessidade de conjugar equidade com excelência. São questões para as 

quais não há uma solução barata, fácil, exequível. Precisamos de uma 

microgestão educativa que tenha o poder de, em cada momento, com os 

recursos escassos disponíveis, encontrar a melhor solução.  

Pensando sobre um modelo futuro, apresento de seguida questões de 

princípio a discutir: 

(i) Pretende-se fazer o mesmo com menos, mais com o mesmo, melhor com o 

mesmo, ou há mais para fazer? Isto não é irrelevante, tem um impacto 

grande no modelo de financiamento a adotar e obriga a um pensamento 

cuidado sobre ouptus e outcomes educativos; 
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(ii) O modelo de financiamento vai ter ainda que equilibrar estabilidade 

financeira da escola e resultados financeiros excessivos. Eficácia e 

eficiência. O ideal era poder investir totalmente em cada um, mas não é 

possível. Há, por natureza, uma escassez de recursos que obriga a ter um 

sistema mais eficiente do que isso. 

(iii) O modelo de financiamento terá de equilibrar justiça distributiva e 

respeito pela diferença. Porque tenho um bom projeto, será que tenho direito 

a mais financiamento do que o colega do lado, a escola do lado, a 

organização do lado, que não tem um projeto tão entusiasmante? Sendo os 

recursos escassos, por natureza, qual o equilíbrio entre o financiamento de 

projetos entusiasmantes e os projetos que se destinam a crianças mais 

frágeis ou com maiores dificuldades? A discriminação positiva dos mais 

necessitados é um imperativo social, mas não podemos esquecer aqueles 

que podem ir mais longe. Sem esquecer a equidade, temos de incentivar a 

excelência. 

Estas são questões que temos de discutir ao nível do objetivos do sistema. 

Ao nível operacional, quando pensamos o financiamento da educação, a 

questão central que se coloca é o modo de disponibilizar recursos para pagar 

salários. Segundo os dados da OCDE, em Portugal mais de 95% das 

despesas correntes são salários. As despesas de capital são inferiores a 5% 

do total. 85% da estrutura de custos são salários. O que sobra para outras 

afetações é muito pouco. Consequentemente, a grande questão a resolver 

quando falamos de autonomia de gestão e do financiamento da educação é o 

enquadramento de docentes e não-docentes. Se o sistema é inelástico na 

afetação destes recursos, não vale o esforço e a preocupação de pensar 

novos mecanismos de financiamento. 

É assim fundamental ganhar flexibilidade na gestão do maior e mais 

precioso recurso das escolas: os docentes. 

Deixo à reflexão uma medida de longo prazo que pode, sem prejuízo para 

ninguém, ajudar a flexibilizar a gestão de pessoas nas escolas: a diminuição 

do número de escalões da carreira, diminuindo a diferença entre o nível de 

entrada (que sobe) e o de saída (que desce). Esta alteração antecipa 

vencimento numa fase da vida em que os docentes mais precisam: querem 



Serviço Público de Educação 

 183 

constituir família, educar os filhos, etc… com a contrapartida de, mais tarde, 

numa situação mais estável e com menos encargos, não haver aumentos de 

remuneração tão acentuados. Esta alteração poderá criar um incentivo 

importante para trazer jovens talentosos para a educação. Por outro lado, 

uma carreira mais homogénea, ou menos estratificada, facilitaria muito a 

gestão financeira do sistema em autonomia pois diminuiria 

significativamente a diferença de necessidades de financiamento entre 

escolas facilitando o financiamento por meio de uma fórmula. Com esta 

maior uniformidade, a questão da antiguidade e todas as outras associadas à 

carreira são menos relevantes na alocação dos recursos entre escolas e 

dentro de cada escola. 

Queria aqui também deixar uma reflexão sobre a questão da escala das 

unidades de gestão em educação pois, pensando o financiamento da 

educação, é fundamental pensarmos a questão da escala. Isto não significa 

defender ou não a política de agrupamento de escolas em vigor, mas chamar 

a atenção para o facto de que, se a maior parte dos custos em educação são 

salários, se queremos que as escolas recrutem diretamente e possam vir a 

gerir o seu orçamento, tem de haver alguma escala. Se não houver escala; 

um tamanho significativo dentro do que é a unidade que consideramos para 

gestão financeira do sistema, esta autonomia poderá ser demasiado 

ineficiente. 

Contudo, a escala de gestão de recursos não tem de ser a escala de gestão 

pedagógica. Temos aqui mais um equilíbrio a encontrar entre a melhor 

unidade de gestão de recursos e a melhor unidade de gestão pedagógica.  

A este propósito, é interessante ver o exemplo da Holanda. Não para copiar 

o sistema holandês, porque não concordo com a tendência para encontrar 

soluções salvíficas em contextos que não são o nosso, mas para 

aprendermos com o que foi a evolução que a Holanda fez da escola isolada 

para o mega, giga, tera-agrupamento. E esta evolução foi muito grande. 

Atualmente, a maioria dos alunos frequentam escolas agrupadas; 

agrupamentos com muitas escolas. Foi uma evolução do conceito de one 

board, one school para os clusters de escolas. 
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Figura 1: número e percentagem de direções, escolas e alunos por escalão de agrupamento. 

 

  

Scaling up: beyond one school-one board model

Governance & Innovation Dynamics in the Social Sectors -

Frans de Vijlder
10

Schools/

Board 
Boards % Boards Schools % Schools Students %Students

1 562 46,1% 562 7,5% 127.166 7,7%

2-5 230 18,9% 728 9,7% 175.145 10,6%

6 - 10 189 15,5% 1.571 20,9% 349.535 21,1%

11 - 15 100 8,2% 1.356 18,0% 285.373 17,2%

16 - 20 61 5,0% 1.064 14,2% 235.556 14,2%

21 - 25 37 3,0% 840 11,2% 179.607 10,8%

26 - 30 20 1,6% 558 7,4% 107.714 6,5%

31+ 20 1,6% 837 11,1% 198.849 12,0%

Total 1.219 100,0% 7.516 100,0% 1.658.945 100,0% 
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Figura 2: evolução do número de direções de escolas ao longo dos anos (por serem 

constituídos agrupamentos). 

 

O modelo holandês seria, em Portugal, muito mais comparável com mini 

DRE do que propriamente com mega-agrupamentos. Portanto, a gestão 

pedagógica é feita ao nível da escola, mas a gestão de recursos é feita a um 

nível mais agregado, para ter escala. Quando o agrupamento contrata um 

professor, o professor pode não funcionar bem numa escola mas ser 

transferido para outra onde resulta; decréscimos de custo numa escola 

compensam aumentos noutra. 

Em Portugal, considerando dados de 2010/11, os alunos em grandes 

agrupamentos são relativamente pouco significativos. A realidade hoje é 

diferente, mas no essencial não temos um problema generalizado de excesso 

Decreasing number of school boards GSE

Governance & Innovation Dynamics in the Social Sectors -

Frans de Vijlder
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de escala. Temos é um problema de não aproveitamento da escala para 

aprofundar a autonomia da gestão. E isto é um problema grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: número agrupamentos por direção regional em 2010. Fonte: CNE 

 

A experiência de financiamento do serviço público de educação 

oferecido em escolas particulares e cooperativas 

Entrando especificamente nos modelos de financiamento do sistema público 

de ensino, existe já alguma experiência em Portugal que vale a pena 

conhecer quando se procura um modelo que seja extensível a todo o sistema 

de escolas estatais. 

É o caso do financiamento estatal a alunos em escolas particulares e 

cooperativas. Temos tido uma sucessão de modos de financiamento ao 

longo dos anos e alguns dados que nos ajudam a olhar e ver o que aconteceu 

ao das escolas com cada um. 

Os dois grandes modos de financiamento de escolas privadas com contrato 

de associação e com contrato de patrocínio (escolas do ensino regular e 

escolas do ensino artístico especializado) foram (i) o financiamento segundo 

 Agrupamentos até 250 251 a 500 501 a 1000 1001 a 1500 1501 a 2000 2001 a 2500 mais de 2501

DREN 379 7 13 89 143 76 41 10

DREC 204 9 27 98 54 13 3 0

DRELVT 342 2 11 82 139 77 28 3

DREAlentejo 94 8 25 41 20 0 0 0

DREAlgarve 58 1 2 21 25 7 2 0

Total 1077 27 78 331 381 173 74 13

3% 7% 31% 35% 16% 7% 1%

Portugal

n.º de agrupamentos por escalão de nº de alunos
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uma fórmula que calculava necessidades efetivas e (ii) o financiamento por 

um valor fixo por turma ou aluno. 

A primeira fórmula correspondia ao cálculo dos vencimentos dos docentes 

da escola acrescido de uma percentagem sobre esse valor para a escola 

pagar todos os outros custos. Assim, em função do currículo nacional, a 

escola apresentava os seus docentes (fossem quem fossem) e a respetiva 

carga letiva. O Estado pagava esse valor (acrescido de encargos sociais). Em 

cima desse montante salarial, o Estado pagava uma percentagem entre 30 e 

50% (em função de vários fatores) para a escola pagar não-docentes e todos 

os outros custos. Com esta massa monetária, a escola ficava obrigada a 

cumprir o currículo nacional para aquele número de turmas.  

O segundo modo de financiamento, instituído mais recentemente, para estas 

duas modalidades de ensino, regular e artístico (e que também funciona 

neste momento para o ensino profissional), é o valor por turma ou aluno, 

respetivamente. 

Neste modo de financiamento, temos neste momento três modalidades 

diferentes. No contrato de associação, o financiamento corresponde a um 

valor único por turma igual para todas as turmas e todas as escolas. No 

ensino profissional, o financiamento corresponde a um valor por turma que 

varia em função da tipologia da oferta. No contrato de patrocínio, o valor é 

por aluno e não por turma e o valor por aluno varia em função do nível de 

ensino (básico ou secundário), tipo de ensino (articulado ou supletivo) e em 

função da antiguidade do corpo docente de cada escola. Assim, um aluno no 

ensino básico, articulado, num conservatório que tenha mais que 70% dos 

docentes profissionalizados vale mais que o mesmo aluno num 

conservatório com menor taxa de profissionalização do seu corpo docente. 

Vejamos agora incentivos e consequências. Porque cada uma destas três 

modalidades nasceu e foi instituída num contexto político e financeiro 

diferente; cada uma destas três modalidades criou incentivos e teve 

consequências diferentes. 
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Pagamento dos docentes e percentagem para outros custos 

O primeiro modelo, pagamento dos docentes e percentagem para outros 

custos, foi instituído em 1986. Até então, o mecanismo de financiamento do 

contrato de associação era um valor fixo por aluno. Esse valor fixo por 

aluno, concluiu-se na altura, criava pouco incentivo à qualificação e 

estabilidade do corpo docente. Pelo contrário, incentivava a contratação de 

docentes mais baratos. Portanto, como política de melhoria da qualidade do 

ensino nos colégios com contrato de associação, criou-se este mecanismo 

que fez com que se estabilizasse contratualmente o corpo docente e se 

procurasse a melhoria da sua habilitação. 

 Simultaneamente, cada escola passou a ter um crédito de horas por turma 

para cargos de coordenação pedagógica e da escola (à semelhança do que 

sucedia nas escolas estatais). Também isto incentivou uma maior 

internalização da coordenação do trabalho docente e a criação de estruturas 

pedagógicas mais sólidas. 

Este modelo obrigou à criação de equipas de funcionários, em cada DRE, e 

equipas inteiras de funcionários, em cada escola, para o gerir e controlar. 

Era necessário fazer mapas, conferir mapas, refazer mapas, negociar 

interpretações sobre habilitações e despachos. Eram também necessárias 

equipas da Inspeção-geral da Educação e Ciência para acompanhar e 

verificar a aplicação no terreno dos pressupostos da fórmula de 

financiamento. 

O mecanismo foi criado em tempos de expansão do orçamento do 

Ministério da Educação e Ciência, criou um mecanismo de aumento da 

despesa pública com estes alunos, sempre superior à inflação e sempre 

bastante acentuado, porque eram não só as progressões na carreira dos 

trabalhadores, mas em cima dessas progressões na carreira do pessoal 

docente, haveria a percentagem para os outros custos que também majorava. 

Foi um mecanismo adequado aos objetivos definidos. Mas era um 

mecanismo desadequado aos objetivos dos tempos atuais. Para os desafios 

dos tempos atuais – maior flexibilidade de gestão pedagógica, maior 

autonomia de organização curricular, maior restrição financeira – é 

desadequado. 
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Mas este mecanismo cumpriu aquilo que se pretendia quando foi criado: 

criar incentivos para a estabilização das relações laborais e o aumento da 

qualificação do corpo docente dos colégios. 

 

Valor único por turma, por aluno ou por tipologia de curso  

O financiamento por meio de um valor único por turma, por aluno ou por 

tipologia de curso afasta-se do paradigma anterior. Os objetivos agora são 

(i) a previsibilidade financeira, (ii) o fortalecimento da relação entre o 

financiamento e o aluno e (iii) a simplificação do sistema. 

Quanto à previsibilidade financeira, por um lado, o Estado agora sabe 

quanto gasta em cada momento e quanto vai gastar no futuro. No 

mecanismo anterior de pagamento dos docentes, o custo do contrato de 

patrocínio e do contrato de associação dependia das vicissitudes próprias da 

morfologia de carreira dos docentes nas escolas e conservatórios com 

contrato. Também do lado das escolas, o valor que têm a receber é claro, 

evitando-se as incertezas que pautavam as longas e complicadas 

negociações entre as escolas e as DREs. Aplicando o mecanismo anterior, as 

escolas com corpo docente mais antigo tinham mais margem para outros 

custos; as escolas com corpo docente mais novo, tinham menos margem 

para outros custos. No entender de muitos, isto criava, quanto a outros 

custos, uma disparidade objetiva. Não é certo que uma escola mais antiga 

tenha mais custos de funcionamento, fora docentes, do que uma escola mais 

recente. O mecanismo atual trata todos por igual. 

Este modelo de financiamento permite um controlo eficaz dos custos 

estatais, é muito simples na sua gestão e gera fluxos financeiros previsíveis. 

Mas, sendo um mecanismo cego à estrutura salarial de cada escola, também 

não trata de forma diferente o que é diferente. É um mecanismo que cria 

incentivos a fazer uma gestão eficiente (cuidada) do corpo docente pois há 

que manter os custos dentro daquilo que é o valor do financiamento. 

Quanto ao fortalecimento da relação entre o financiamento e o aluno, o novo 

modelo de financiamento tem como condição a existência de alunos 

suficientes para constituir a turma / alunos.  
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No caso do ensino profissional, em que o financiamento é realizado por 

turma variando o montante em função da tipologia do curso, temos 

exatamente os mesmos problemas. Há escolas com cursos de técnico de 

turismo, com docentes muito antigos e temos escolas com cursos de técnico 

de turismo com docentes muito novos. Ambos recebem o mesmo valor por 

turma. 

 

Diversidade de custo por escola 

A figura 4 tem a percentagem de horas docente pagas pelo Estado, por 

escalão da carreira do ensino particular e cooperativo, em cada escola. São 

os dados reais dos 96 colégios com contrato de associação em 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: percentagem de horas de lecionação por escalão de carreira docente por escola. 

Cálculos do autor com dados do MISI-ME. 
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Esta enorme complexidade é a realidade de 96 colégios. Se em vez de 96 

colégios tivermos aqui 1.200 agrupamentos ou as cerca de 10 000 escolas 

estatais, torna-se claro que o valor médio é uma abstração que dá demais e 

uns e de menos a outros. Qual é o valor médio justo e adequado nesta 

complexidade? 

Na figura seguinte, temos o valor médio por aluno em cada colégio com 

contrato de associação. Também, como podem ver, não há dois iguais. Se 

isto fosse um eletrocardiograma estávamos à beira da morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: custo por aluno por colégio com contrato de associação. 

 

Para finalizar, a figura 6 apresenta a evolução do financiamento por turma 

em cada um destes 96 colégios, com estes diferentes mecanismos de 

financiamento. Na ponta direita da escala estão os colégios para quem a 

alteração do modo de financiamento não teve um impacto relevante. No 

outro extremo, estão os que não conseguem operar com este valor sem uma 
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diminuição brutal dos seus custos com pessoal. No meio estão os outros 

todos para quem o ajustamento foi muito significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Valor do financiamento por turma por colégio com contrato de associação. 2008 a 

2012. 

 

Isto torna visível a necessidade de se pensar, além de um modelo de 

financiamento, o modo de transição entre modelos. No caso dos colégios 

com contrato de associação, foram definidos valores de transição para as 

escolas com recursos humanos mais caros durante dois anos. 
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Reflexão final 

No quadro 1, procura-se cruzar as questões dilemáticas enunciadas supra 

com os modelos de financiamento apresentados. Assinalou-se a cor o que 

pensamos ser o impacto que os diferentes modelos poderão ter em cada 

questão. A verde vão impactos positivos, a amarelo impactos que dependem 

muito do modo como o modelo é concretizado e a vermelho impactos 

negativos. Trata-se de uma reflexão pessoal que tem como objetivo iniciar a 

discussão. Não se trata de um juízo definitivo na medida em que diferentes 

concretizações dos diferentes modelos poderão ter consequências diferentes 

ao nível desta avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Cruzamento dos pressupostos enunciados com os modelos apresentados. 
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Estabilidade financeira da escola 

O modelo que paga os recursos humanos e uma percentagem para os outros 

custos garante esta estabilidade. A questão financeira não é um problema. Já 

no modelo de valor por turma, isto pode ser um problema porque, não 

estando o sistema a começar do zero, financia-se de modo igual 

organizações com custos muito diferentes (função da carreira docente 

existente). Isto exige prazos de adaptação longos. O valor por turma por 

escalões, se estes forem calculados em função do custo dos docentes, 

minimiza o problema que apenas se colocará em situações de limite de 

escalão [
1
]. 

 

Resultados excessivos 

Estes podem ser um problema em qualquer dos modelos de financiamento. 

O problema de determinar o limite a partir do qual o montante de 

financiamento é excessivo exige cláusulas delimitadoras ou alguma forma 

de determinação adequado.  

 

Eficácia e eficiência 

As questões da eficácia e da eficiência, nos seus diferentes sentidos, são 

possíveis de atingir com qualquer um destes mecanismos. Mas é necessário 

definir o seu sentido.  

  

                                                           
1 No valor que vai sair dos grupos de trabalho em curso (Tribunal de Contas e comissão do MEC) 

provavelmente vão ser apresentados valores para o ensino básico (2º e 3º) e o ensino secundário, na 

linha do que é feito nos trabalhos da OCDE. Sem prejuízo de haver diferenças relevantes entre os 

diferentes níveis de ensino – as horas curriculares são distintas - penso que o grande fator de diferença 

é a antiguidade dos docentes. Um professor em topo de carreira por comparação a um professor em 

início de carreira tem muito mais impacto no custo que a diferença do número de horas dos 

currículos. Mas precisamos de mais dados para poder corroborar ou não esta hipótese. 
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Justiça distributiva 

Quer o modelo de pagamento aos docentes acrescido de uma percentagem 

para outros custos, quer o modelo de pagamento de um valor por turma ou 

aluno por escalões, têm uma componente de justiça distributiva na medida 

em que o financiamento é diferenciado em função de condições específicas 

de cada escola. Quanto ao pagamento de um valor certo por turma, não 

incorpora qualquer componente de justiça distributiva. 

 

Respeito pela diferença 

O mecanismo de pagar os docentes acrescido de uma percentagem para 

outros custos não é o mais interessante para promover a diferença na 

organização pedagógica da escola. Isto se o modo de determinar quanto é 

devido em função dos docentes estiver ligado ao currículo nacional. Quanto 

a este aspeto, um valor por turma, seja ou não por escalões, porque é um 

mecanismo cego às rubricas concretas daquilo que está a financiar, permite 

às escolas fazerem diferente sem incentivos financeiros a práticas 

uniformes[
1
]. 

 

Promoção da excelência e discriminação positiva 

Nenhum destes mecanismos de financiamento contém qualquer incentivo 

num sentido ou no outro. 

Na situação portuguesa, não conheço instrumentos financeiros de incentivo 

à excelência. Os instrumentos de descriminação positiva são apoios 

acrescidos para alguns alunos com necessidades educativas especiais e 

                                                           
1 Há uns anos, um diretor de uma escola chegou-se a um responsável de topo da educação em certa 

área geográfica e disse-lhe: “como sabe fulana vai-se reformar. Quero combinar algo consigo: eu não 

peço a sua substituição, mas preciso de 20 computadores”. O responsável respondeu logo: “feito”. 

Este é um exemplo das possíveis vantagens mútuas de uma gestão global dos recursos financeiros de 

uma escola por comparação à gestão rígida de cabimentações fixas. Se eu tenho escala e um volume 

global para gerir, posso fazer trade-offs; posso tomar as decisões mais adequadas em cada momento, 

em cada comunidade. 
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programas de intervenção (como o programa TEIP). Em ambos os casos, 

trata-se de instrumentos limitados no tempo e com algum grau de incerteza. 

É necessário melhorar substancialmente o modo de financiar a 

discriminação positiva e a promoção da excelência. 

A terminar, apresenta-se no quadro 2 uma reflexão sobre o impacto dos 

diferentes modelos nos interesses de alguns stakeholders da escola (os 

encarregados de educação, a gestão de topo, os docentes e não-docentes e o 

Estado) considerando apenas um abstrato interesse egoísta próprio do grupo 

(trata-se de uma abstração para reflexão e não de qualquer juízo sobre 

pessoas ou grupos em concreto). Não se questiona que o que motiva as 

pessoas concretas no sistema seja a melhoria das aprendizagens dos alunos. 

Assim, considerou-se, para este efeito, que: 

 o interesse dos EE / alunos (encarregados de educação e alunos) é que a 

sua decisão de estar no estabelecimento de ensino ou escolher outro tenha o 

maior impacto financeiro possível no estabelecimento de ensino, de modo a 

aumentar o seu poder de intervenção; 

 o interesse da gestão de topo é que o financiamento seja o mais estável 

possível e permita sempre cobrir os custos sem que para tanto tenham de ser 

tomadas decisões difíceis ao nível da gestão dos recursos humanos (por ser 

a maior parcelas de custo, como vimos); 

 o interesse dos RH (docentes e não docentes) é que a sua remuneração 

(base e eventuais horas extraordinárias) estejam sempre garantidos e sem 

uma gestão de RH apertada; 

 o interesse do Estado é poder controlar o volume financeiro em causa 

sem que uma sua eventual decisão de redução do montante do 

financiamento possa ser diretamente ligada a dificuldades salariais. 
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Quadro 2: Cruzamento dos modelos apresentados com interesses particulares de diversos 

stakeholders. 

 

Desta proposta de análise resultam três dados interessantes. 

Em primeiro lugar, todos os modelos de financiamento considerados vão ao 

encontro ou dos interesses da gestão de topo e dos recursos humanos, ou do 

interesse do Estado. Este resultado torna claro o perigo de captura do 

sistema pelos seus agentes. 

Em segundo lugar, em todos os modelos considerados, o impacto no 

interesse do Estado está próximo do impacto no interesse dos alunos e 

encarregados de educação. Este resultado torna clara a necessidade de, ao 

pensar-se o modelo de financiamento do sistema educativo, se pensar o 

papel do Estado na educação. 

Rodrigo Q Melo
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Em terceiro lugar, o único modelo que não é contrário ao interesse de 

qualquer dos grupos apenas vai claramente ao encontro do interesse do 

Estado. Este resultado obriga a pensar sobre a necessidade de definir, a 

priori, os objetivos do sistema. Caso contrário, poderá suceder que se defina 

um modelo de financiamento que, para não afrontar qualquer grupo, 

também não interesse a nenhum.  

Para terminar, chama-se a atenção para uma notícia do jornal Público, de 13 

de fevereiro de 2012, sobre a educação no Afeganistão. Uma notícia que 

exemplifica claramente que a educação é política. Segundo a notícia, no 

Afeganistão decidiram que o programa de História vai acabar nos anos 70. 

Isto porque só há coesão nacional; ídolos comuns; uma narrativa que possa 

unificar o país, dizem, até à invasão soviética. A partir daí, dividem-se, cada 

um com os seus ídolos e fundamentos. A educação é, de facto, uma arena 

política. 

O desenvolvimento de um sistema educativo não radica na tecnocracia ou 

na burocracia. Temos de encontrar um espírito comum; uma narrativa 

partilhada na qual nos revejamos e com a qual possamos construir o futuro. 

O financiamento da educação é um instrumento que vem depois. 
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Alexandre Dias
1 

 

É óbvio que temos vindo a participar nestes debates e até agora não 

quisemos intervir relativamente à questão dos professores porque não 

queremos individualizar a questão fora do contexto da escola. Mas não 

podia deixar de reagir a esta questão do pagamento, dos custos com o 

pessoal docente versus o valor único por turma.  

Provavelmente, reside aqui a questão que vai afetar quer os professores, 

quer as escolas, quer os mega-agrupamentos muito em breve, relativamente 

ao que vai ser a contratação do pessoal docente e a forma como a escola se 

vai organizar no sentido de captar mais ou menos financiamento 

relativamente ao seu trabalho.  

É óbvio que poderá parecer uma visão um bocado catastrofista do processo. 

Nós queremos acreditar que não vai ser assim e a FNE sempre se bateu pela 

negociação relativamente à estrutura da carreira docente e até agora temo-

nos saído relativamente bem, tendo em conta os últimos 25 anos.  

Mas a nossa questão reside exatamente no facto de estarmos com sérias 

dúvidas, para não dizer preocupações, relativamente a este processo. 

Assistimos, neste momento, na maior parte das escolas profissionais e do 

ensino privado a uma inversão do modelo no sentido de querer contratar 

cada vez mais professores que são menos profissionalizados e menos 

graduados, no sentido de esmagar custos que possam permitir à instituição 

continuar a sobreviver, ou então continuar a permitir a capacidade financeira 

da instituição para funcionar.  

O que nos preocupa é a questão da qualidade do ensino que mais uma vez 

foi dito é muito relativa. Não podemos provar que um professor do quadro é 

mais eficaz ou mais profissional do que um professor que não está no 

quadro. Agora, o que podemos provar é que um professor estável na sua 

escola e estável no seu meio tem mais eficácia à partida do que um 

professor que não está estável e que não sabe se no ano seguinte vai 

continuar na escola ou não. 

                                                           
1 Federação Nacional de Educação 
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Trouxe esta questão aqui porque está ligada diretamente à autonomia. Se 

temos um diretor que tem todo o poder para definir quem é o professor que 

fica no próximo ano, ou quem é o professor que não fica no próximo ano, 

toda a autonomia da escola, toda a liberdade do professor relativamente à 

sua prática didática, vai estar submetida à responsabilidade económica do 

diretor e da escola.  

Eu gostava de ouvir a vossa perspetiva relativamente a esta questão que, na 

nossa opinião, vai afetar fortemente a estrutura de interação dentro das 

escolas.  

 

Agostinho Santa
1 

 

Vou tentar não roubar muito tempo porque esta conferência não é 

propriamente sobre avaliação externa, porque se o fosse se calhar teríamos 

para uma tarde inteira. Portanto, vou ter a serenidade suficiente para não o 

fazer.  

O que queria dizer era o seguinte: num seminário em que se fala de 

financiamento do serviço público de educação, aceito perfeitamente que se 

fale de avaliação externa das escolas. Julgava eu, se se falasse aqui da 

avaliação externa das escolas, se iria falar para perguntar se afinal de contas 

a avaliação externa das escolas tem ou não alguma coisa a ver com 

financiamento. Achava que isso era um tema interessantíssimo.  

O segundo tema que decorre deste é: se não tem devia ter. Era muito mais 

interessante ainda, e o terceiro é: se isso acontecesse, o modelo que a 

Inspeção-geral da Educação utiliza era o mesmo? É o adequado? Haveria 

alterações tutelares dentro do regime? 

Estas três questões, pelo menos estas, teriam perfeito cabimento num 

seminário onde se fala de financiamento do serviço público de educação. O 

que não faria muito sentido, e pelos vistos fez, foi que, en passant, se tivesse 

pronunciado esta frase que copiei: “Avaliação assim, não!”.  

                                                           
1 Inspeção-Geral da Educação 
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Pois digo-vos uma coisa, é num segundo, que é o tempo que demora a 

pronunciar estas três palavras, conseguiu-se dinamitar ou poder-se-ia 

dinamitar todo um trabalho pelo menos de 12 anos que no nosso país se tem 

feito, que começou com a avaliação integrada das escolas, no tempo em que 

a Doutora Maria José Rau era inspetora-geral da educação, juntamente com 

a Doutora Carmo Clímaco que esteve por trás desse modelo. 

 

 Paulo Guinote
1 

 

Por ordem, há uma questão a que eu queria fazer um comentário, ligando as 

preocupações da FNE e com o que o Rodrigo Queiroz e Melo disse.  

O peso, neste momento, dos encargos com o pessoal não é de 95%. Pode 

estar nas estatísticas internacionais, mas se nós consultarmos o orçamento 

do Ministério da Educação, do Gabinete de Gestão Financeira, já está na 

casa dos 80% e para baixo, com o congelamento e com o fim das 

progressões.  

Agora indo à questão da granada, por acaso foi o diapositivo colocado no 

meio da apresentação, resultando da leitura de uma tese sobre a avaliação 

externa. Eu não me vou desculpar com as conclusões do autor da tese, 

porque a teórica frase assassina que terá sido pronunciada por mim, 

“avaliação assim, não”, posso justificá-la. 

Na minha opinião a IGE devia ter mais competências, mais meios e um 

modelo diferente de intervenção nas escolas. Porquê? Neste momento 

estamos a assistir a uma situação de desregulação da gestão das escolas em 

termos de gestão do pessoal, dos horários, e tudo mais. Os conselhos gerais 

não são órgãos de fiscalização e alguém tem que manter alguma ordem na 

casa.  

O que é que acho que devia ser feito? As inspeções que são feitas 

periodicamente às escolas não serem feitas apenas quando as escolas se 

mostram disponíveis para isso e quando a hora é marcada.  

                                                           
1 EB 2,3 Mouzinho da Silveira – Baixa da Banheira 
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Isto não é um painel sobre a avaliação externa, mas acho que a avaliação 

externa devia contar como um dos mecanismos reguladores do desempenho 

da escola para efeitos de financiamento. Portanto, não estou sequer a criticar 

o papel da IGE nisto, o que eu acho é que neste momento a IGE, é claro que 

eu falo a partir do meu quintal e dos quintais que vou conhecendo à volta, 

realiza uma avaliação muito artificial em alguns parâmetros. 

E vou dizer porquê. Conheço pelo menos uma dezena de escolas onde os 

diretores infelizmente se perpetuam décadas no cargo e não me reconheço 

no que lá está, porque eu fui professor daquelas escolas durante muitos anos 

e há classificações de excelência que as pessoas que lá estão não 

compreendem.  

 

Rodrigo Queiroz e Melo
1 

 

Neste momento todos deveríamos fazer um pacto educativo nacional que é a 

confiança. A mudança ou a evolução de paradigma, a criação da autonomia 

das escolas, nada disso se faz sem confiança. Confiança individual de cada 

um que vai lá, mas confiança intergrupal, dentro de cada escola e dentro da 

administração educativa. É o ponto primeiro para ultrapassar.  

Tudo o que foi abordado neste seminário exige uma mudança estrutural 

importante na administração educativa. Não sei se são mais poderes para a 

IGE, mas exige um refrescamento; um reset importante estrutural que 

permita às escolas depois fazer aquilo que têm a fazer. 

Para terminar, a questão dos docentes. Não se trata de pro-docentes ou 

contra os docentes. Os salários são a maior rubrica de custo de uma escola. 

Fora esta rubrica, nada há de relevante. Logo, em matéria de gestão é esta 

que as escolas devem pensar se podem organizar de outro modo. É um 

facto; não é ultrapassável. Não se trata de ganhar menos ou precarizar. 

Trata-se de flexibilizar a afetação no sentido da escola poder gerir esse seu 

                                                           
1 Universidade Católica Portuguesa 
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maior recurso, com respeito pelos profissionais, da forma mais útil para os 

seus alunos. 

Uma palavra final sobre a liberdade. A autonomia da escola é a liberdade da 

escola e não há liberdade na escola sem um clima de liberdade também das 

comunidades e dos pais. 
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CONCLUSÕES E ENCERRAMENTO 
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Liberdade de escolha da escola e equidade na qualidade da 

oferta de ensino 

 

Bártolo Paiva Campos
1 

 

É suposto que faça agora uma síntese do que foi dito neste seminário sobre 

o serviço público de educação; sem contributo pessoal ou com muito pouco, 

portanto. No entanto, não enunciarei conclusões, porque não houve tempo 

suficiente para um debate que proporcionasse a identificação de conclusões 

tendencialmente consensuais.  

Nesta síntese há, contudo, uma seleção pessoal, pois é difícil contemplar 

tudo o que foi dito, até porque os oradores foram prolixos. Acresce que 

foram tratadas temáticas diversas, sem prejuízo de estas se entrecruzarem. 

Escolhi pois um tópico como fio condutor para esta intervenção final, ou 

seja, o da liberdade de escolha da escola com garantia de equidade na 

qualidade da oferta de ensino. Procurarei relacionar este fio condutor com as 

questões da autonomia das escolas e do financiamento do ensino, sem ser 

exaustivo relativamente a tudo o que sobre as mesmas foi referido. 

 

A liberdade de escolha na agenda política em Portugal 

Há pelo menos duas razões que conferem atualidade a esta questão na 

agenda da política de educação em Portugal. Em primeiro lugar, a da 

promoção da liberdade de escolha da escola consta do Programa do atual 

Governo; constitui, mesmo, um dos seus objetivos estratégicos: 

“Desenvolver progressivamente iniciativas de liberdade de escolha para as 

famílias em relação à oferta disponível, considerando os estabelecimentos 

de ensino público, privado e cooperativo”. 

Em segundo lugar, há movimentos de opinião, com significativa presença 

nos meios de comunicação social, que defendem a adoção em Portugal de 

                                                           
1 Conselho Nacional de Educação (CNE) 
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políticas de liberdade de escolha de escola, semelhantes ou diferentes das 

que já estão em vigor noutros países. Para não ir muito longe, num 

quotidiano de 18 de Abril, um dos seus arautos, criticando recentes medidas 

do ministério da educação, escrevia que “ou há liberdade e são as famílias a 

escolher e, em caso de empate, procede-se a um sorteio; ou há distribuição 

com base numa lista de prioridades e é a burocracia que escolhe”
1
. Uma 

defesa de uma liberdade total sem prioridades, portanto.  

 

Liberdade de escolha, sim ou não? Depende 

Sobre esta questão, numa bela síntese feita por Paulo Guinote em 

publicação recente, este professor escrevia: 

“Há quem defenda a liberdade de escolha em Educação como se isso se 

tratasse de uma crença quase cega nas virtudes libertadoras e regeneradoras 

de um liberalismo educativo, quase só por tal ser enunciado, sem atender às 

condições práticas da sua implementação e conhecimentos adquiridos em 

múltiplas experiências já feitas em outros países. E há quem se oponha de 

forma quase automática por apego anquilosado a um conceito restrito de 

Escola Pública, não procurando sequer entrar no debate das vantagens que 

algumas medidas da liberdade de escolha em Educação podem conter, 

exatamente com base nas experiências já conhecidas”
2
 

Quando tinha uns 13 ou 14 anos, tive um professor que gostava de ser muito 

interativo com os alunos, de recorrer a métodos ativos, estando sempre a 

fazer perguntas. Rapidamente os alunos descobriram que a única resposta a 

dar, a resposta acertada, era dizer sempre “depende, senhor professor...”. Ele 

aliás não nos perguntava do que é que dependia, avançando logo, “é isso 

mesmo, depende”, e depois explicava, “depende do ângulo de abordagem”. 

Também para a questão “liberdade de escolha da escola, sim ou não?” 

parece ter ficado claro neste seminário que a resposta adequada é a mesma: 

depende. 

                                                           
1 Francisco Vieira Sousa (18 de Abril de 2012). Liberdade ou distribuição? Correio da Manhã, p.17 
2 Guinote, Paulo (2012). Até que ponto há liberdade na liberdade de escolha? XXI, Ter Opinião. 

Fundação FMS, 120-131 
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Fundamentos dos proponentes da liberdade de escolha 

Foram referidos dois tipos de fundamentos para a liberdade de escolha da 

escola. Para uns, trata-se de um direito, o direito de escolher. Quaisquer que 

sejam as consequências, nem que seja mais caro, nem que seja menos 

eficiente, os cidadãos têm direito de escolher entre os vários 

estabelecimentos que oferecem o serviço de educação. Não ficou claro se 

estes proponentes da liberdade de escolha também consideram que este 

direito deve poder ser exercido independentemente das possíveis 

consequências em termos de segregação social.  

Foi ainda referida outra teoria mais elaborada, segundo a qual a liberdade de 

escolha contribui para a melhoria da qualidade e eficiência do ensino. Para 

os seus proponentes, o primeiro lugar deve ser dado à procura: os pais (ou 

os alunos) escolhem a escola que consideram mais adequada. Este 

comportamento dos pais faz com que, do lado da oferta, as escolas entrem 

em competição para captar alunos, de cujo número dependerá o 

financiamento. A competição faz com que as escolas tomem medidas para 

se adequar à procura diferenciando a oferta e melhorando a qualidade de 

meios, de processos e de resultados escolares; fará ainda com que aumente a 

sua eficiência, na medida em que atingirão melhores resultados com os 

mesmos custos ou os mesmos resultados com custos inferiores. Os 

proponentes desta perspetiva não referem, explicitamente pelo menos, se 

deste tipo de relação entre procura e oferta de ensino resultará maior coesão 

social ou valor acrescentado na formação dos cidadãos para a convivência 

na diferença social.  

 

Liberdade de escolha e financiamento 

Entre nós, os proponentes de uma e outra perspetiva costumam advogar que, 

para que os pais possam escolher a escola que consideram mais adequada, é 

preciso que exista financiamento público para frequentar quer as escolas 

públicas quer as privadas, e não apenas as primeiras. A eventual 

diferenciação na modalidade do financiamento (cheque ensino, 

financiamento direto às escolas em função do número de alunos…) ou no 

seu quantitativo (segundo a origem socioeconómica ou as necessidades 



SEMINÁRIO 

 212 

educativas especiais dos alunos, por exemplo) não deve estar relacionada 

com a natureza privada ou pública da propriedade ou da gestão da escola. 

Estranhamente, esta posição de financiamento idêntico para frequência do 

ensino público e do privado não foi avançada durante o seminário. Claro 

que deve haver também liberdade para que uma escola não queira 

financiamento público, uma vez que este implica outras exigências de 

funcionamento que podem, por exemplo, fazer perigar a desejada 

homogeneidade da composição social da sua população escolar. 

 

Liberdade de escolha e autonomia das escolas 

São sobretudo os proponentes da segunda posição que advogam 

explicitamente a necessidade de maior autonomia para as escolas para que 

estas possam diferenciar e melhorar a oferta de ensino. 

 

A experiência estrangeira 

Entre nós, para conferir maior legitimidade à política da liberdade de 

escolha da escola, os seus proponentes costumam invocar muito a 

experiência estrangeira onde, diga-se de passagem, já foram identificadas 

pelo menos doze modalidades diferentes da sua concretização. Seria pois 

importante examinar a experiência estrangeira em mais pormenor e não 

apenas a partir de um artigo de jornal ou de uma síntese de divulgação. Há 

ainda que ter em conta as avaliações que entretanto têm sido feitas dessas 

experiências e as evoluções recentes que as mesmas têm sofrido. Em termos 

de importação de políticas, como foi repetido durante o seminário, não se 

pode comparar o que não é comparável, havendo que ter em conta os 

contextos sociais e históricos. E sabemos quanto é fácil estar de acordo com 

a necessidade de contextualização e no minuto seguinte esquecê-la. 

  



Serviço Público de Educação 

 213 

Impacto das políticas nas práticas docentes e escolares e nas 

aprendizagens 

Que resultados têm sido evidenciados nos territórios onde foram aplicadas 

políticas de liberdade de escolha de escola? As numerosas avaliações 

existentes, na maioria de origem norte-americana, têm sido objeto de 

estudos de síntese, uns mais centrados sobre o impacto nos resultados 

escolares, outros sobre o impacto nas mudanças das práticas docentes e 

escolares e outros, ainda, sobre a eficiência dos investimentos no ensino
1
.  

Sem entrar nas discussões metodológicas sobre o valor das avaliações, 

verifica-se que por enquanto ainda não há muita evidência sobre o impacto 

esperado destas políticas. De facto, pouco ou nenhum impacto se manifesta 

na aprendizagem de alunos, na redução dos custos e na inovação dos 

processos de ensino na sala de aula. 

Mas importa referir um outro dado que as avaliações evidenciam: o impacto 

destas políticas é diferente em função de variáveis do contexto em que se 

desenvolvem e das populações abrangidas e, em alguns casos mas nem 

sempre, o impacto verificado é positivo. Isto é, não se pode universalizar a 

ausência de impacto significativo, pois em certas condições o impacto 

esperado tem ocorrido. 

 

Impacto das políticas na equidade da qualidade da oferta de ensino 

Mas há outro resultado em que as avaliações também convergem e que foi 

acentuado na primeira intervenção deste seminário
2
. Se é certo que muitas 

escolas já se diferenciam pela origem social predominante dos seus alunos, 

com as políticas da liberdade de escolha esta segregação na composição 

social da população escolar tende a acentuar-se, se certos cuidados não 

forem tomados, o que vai de par com diferenciação na qualidade da oferta 

                                                           
1 Waslander, S., Pater, C. & van der Weide, M. (2010). Markets in Education: An Analytical Review 

of Empirical Research on Market Mechanisms in Education. OECD Education Working Papers, nº52 

OECD Publishing; Lubienski C. (2009).  Do Quasi-Markets Foster Innovation in Education? A 

Comparative Perspective. OECD Education Working Papers, nº25, OECD Publishing. 
2 Musset, P. (2012). School Choice and Equity: Currente Policies in OECD Countries and a Literature 

Review. OECD Education Working Papers, nº66, OECD Publishing. 
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de ensino proporcionada. É conhecido, por exemplo, o que aconteceu na 

Nova Zelândia, já nos finais do século passado: de um lado escolas com 

alunos dos grupos sociais mais favorecidos, atraindo os professores mais 

qualificados, e de outro as escolas com os alunos dos grupos sociais mais 

desfavorecidos, atraindo os professores não selecionados pelas primeiras. 

A que serão devidos estes resultados? Há quem os atribua às estratégias 

seguidas nestas circunstâncias por aqueles que escolhem e pelas escolas que 

entram em concorrência. Um dos estudos de síntese que referi há pouco
1
 

analisa sobretudo investigações que há sobre as estratégias de escolha por 

parte dos pais e sobre as estratégias seguidas pelas escolas neste contexto. 

Aliás, será oportuno a este propósito prestar atenção à expressão “escolha de 

escola”. Quem é o sujeito da escolha? Tanto podem ser “os pais que 

escolhem a escola”, como podem ser “ as escolas que escolhem os alunos”, 

a escolha feita pela escola. A expressão é a mesma, “escolha de escola”. E é 

de facto isso que acontece. Há casos em que os pais escolhem, mas também 

é certo que na maior parte dos casos não estão em iguais condições para 

escolher, para além dos casos em que não há escolha nenhuma a fazer, nos 

contextos territoriais onde não há mais nenhuma escola. As escolas, por sua 

vez, mais do que investir na qualidade da oferta de ensino, privilegiam o 

investimento no marketing da sua imagem, sobretudo através da garantia de 

uma composição social homogénea. A composição social homogénea, 

graças às várias modalidades de seleção dos alunos, é o seu grande fator de 

atração, pois é a característica que os pais tendem a privilegiar. Estas 

estratégias dos pais e das escolas existem já, mesmo nos países em que 

ainda não está estabelecida essa liberdade de escolha sem limites. Entre nós, 

há um estudo feito pela equipa do professor João Barroso, já no início deste 

século, num concelho do distrito de Lisboa, que analisa em pormenor estas 

estratégias das famílias e das escolas. As políticas da liberdade de escolha 

apenas acentuam o recurso às mesmas. 

Isto é, uma é a teoria ou o discurso retórico e outras são as estratégias dos 

atores. Uma é a definição das políticas, outra é a sua implementação.  

  

                                                           
1 Waslander, S. Pater, C. & van der Weide, M.(2010). 
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Tendências de diversificação das políticas de liberdade de escolha 

Há duas tendências na evolução das políticas de liberdade de escolha que 

visam contrariar a segregação na composição social da população de cada 

escola e a correlativa diferenciação na qualidade da oferta de ensino. Uma 

tendência é a do financiamento diferencial, como várias intervenções ao 

longo do dia referiram. Na intervenção do Presidente do Tribunal de Contas 

sobre o custo médio por aluno o que é problemático, se bem percebi, não é o 

cálculo deste custo, mas sim a tomada do custo médio como ponto de 

partida ou de chegada. Existe um custo muito diferenciado, conforme as 

circunstâncias, o que significa que o financiamento terá de ser diferenciado, 

portanto. 

Uma outra tendência recente, mesmo na Holanda e na Bélgica — dois 

países em que há mais tempo existe a liberdade de escolha de escola e o 

financiamento público de toda a oferta qualquer que seja a propriedade e a 

iniciativa da mesma—, é a tendência para limitar a liberdade de escolha com 

a atribuição de prioridade à residência da família dos alunos. Isto é, na 

escolaridade obrigatória, há que conciliar o direito que uns têm de aceder a 

uma escola fora da sua residência com o direito de outros terem a 

possibilidade de aceder a uma escola da sua residência. Não tem sentido 

negar o acesso a um aluno numa escola da sua área residência para dar lugar 

a outro que aí não reside, como pode acontecer com o recurso ao sorteio 

sem prioridade aos residentes. 

Mesmo sem este tipo de sorteio, parece que este fenómeno já ocorre por 

vezes entre nós. E há que recear que o mesmo se agrave com a constituição 

de agrupamentos, se o direito ao acesso no local de residência de um aluno 

for considerado como direito ao acesso numa escola do agrupamento, não 

necessariamente na que está mais perto do local da sua residência, mas 

numa que se situa a quilómetros de distância, para assim garantir uma certa 

homogeneidade social numa que até fica mais próximo. 
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Liberdade com equidade de qualidade 

O desafio que se coloca é justamente o de conciliar a liberdade de escolha 

com a equidade da qualidade da oferta de ensino, como foi acentuado pela 

primeira oradora, esta manhã: a liberdade precisa de ser conciliada com a 

qualidade para todos, com a equidade. O que implica algumas 

condicionantes, como algumas das medidas que aqui foram referidas: 

 Disponibilização de informação relevante sobre as escolas e capacitação 

dos pais para escolher; não se pode esquecer, no entanto, que há vários 

fatores em jogo no modo como cada um perceciona a informação existente; 

 Financiamento diferencial com incentivos especiais às populações que 

estão em desvantagem para aceder a escolas de qualidade; 

 Apoio adicional às escolas com fracos resultados escolares, sobretudo em 

localidades onde não há escolha alternativa; 

 Adoção de medidas que impeçam a seleção por parte das escolas.  

 

Política de implementação complexa 

O desenvolvimento de um serviço público de ensino onde a liberdade de 

escolha esteja conciliada com a equidade na qualidade da oferta de ensino, 

ou pelo menos não constitua fator de agravamento das desigualdades já 

existentes, é um processo bastante complexo que, entre nós, merece análise 

e debate mais aprofundado. É um processo que ganha em ser desenvolvido 

de modo contextualizado e sem precipitação. 

 


