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Reforma do ensino na Flórida e na Suécia 
Lições para Portugal 

 

INTRODUÇÃO 

No que respeita às políticas públicas, Portugal convive há muito com bons diagnósticos, 

melhores projectos de reforma, e más políticas. A Educação não é alheia a esta realidade. As 

causas para tal serão muitas e diversificadas, mas do nosso ponto de vista, sobressai uma: a 

sobrevalorização das políticas sobre a respectiva implementação. Daí que, na análise das lições 

que Portugal pode tirar das reformas educativas da Suécia e na Flórida, daremos a devida 

atenção ao conteúdo e à forma das reformas, assim como ao seu contexto e execução. 

De resto, no actual contexto de crise económica e eminente crise política que o país atravessa, 

e sobretudo na elaboração de um memorando que tem como objectivo directo 

inspirar/influenciar a elaboração de um programa partidário atrevemo-nos mesmo a afirmar 

que, para a concretização de uma reforma do ensino em Portugal, mais do que escolher as 

melhores políticas, importa (1) desenhar uma política e (2) criar uma dinâmica reformista que, 

alimentando-se mutuamente, garantam a implementação das políticas possíveis em cada 

momento. 

 

UMA REFORMA POLÍTICA 

Uma das marcas fundamentais da política educativa no século XXI é o modo como as práticas e 

resultados de outros países influenciam as opções nacionais. O fenómeno é comum às demais 

políticas públicas, mas sendo a qualidade do sistema de ensino um dos factores determinantes 

para a competitividade internacional de um país, não admira que neste campo a comparação e 

aprendizagem internacionais se façam sentir com maior aquidade. Significa isto que de pouco 

vale comprazermo-nos com a melhoria do nosso sistema de ensino caso a sua performance 

não se aproxime e, eventualmente, ultrapasse a média da OCDE. 

Com o horizonte das políticas de ensino nacionais a ultrapassar as respectivas fronteiras, 

tornou-se necessário obter e tratar dados que permitissem comparar a performance dos 

diferentes sistemas de ensino nacionais. É neste contexto que surge o PISA da OCDE e, com 

este, os rankings internacionais. Uma das leituras mais interessantes dos resultados do PISA é 

apercebermo-nos como os sistemas educativos que se classificam no topo, i.e. os que 

garantem uma educação de excelência, têm características em comum, a partir das quais é 

possível conduzir uma reflexão crítica para a reforma do sistema educativo português, que 

continua a classificar-se abaixo das médias internacionais. 

Procurando sistematizar essa reflexão crítica, Sir Michael Barber, um dos principais assessores 

de Tony Blair em Downing Street e actual director para a educação da McKinsey, identifica 

nove grandes características, organizadas em três pilares: (a) standards e prestação de contas; 

(b) capital humano e capacidade colectiva; (c) estrutura e organização. 
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Portugal, como a maioria dos países, terá muito a melhorar em cada um destes aspectos mas 

como é óbvio, não poderá melhorar em todos ao mesmo tempo. Em última análise, desenhar 

uma política será definir prioridades, escolher quais os aspectos a reformar em cada momento, 

em função (1) da filosofica que preside à reforma, (2) do ponto de partida do sistema de 

ensino nacional, e (3) do contexto político. Trata-se de um exercício profundamente 

“nacional”, mas que ainda assim alarga o olhar a outras paragens, não tanto para saber quais 

as prioridades que outros escolheram, mas para perceber porque as escolheram e em que 

medida tiveram sucesso.  

REFORMA DO ENSINO NA SUÉCIA 

Descentralização 
Transferência de competências 

para os municípios 

Objectivos e Resultados 
Reforço da autonomia da 
escola e dos professors 

Liberdade de Escolha 

Concorrência (serviço público 
de educação com escolas 

públicas e privadas) 

 

A Suécia partiu de um sistema de ensino extremamente centralizado. Sem surpresa, a 

descentralização, com transferência de competências para os municípios e reforço da 

autonomia das escolas, foi uma das prioridades. Tratando-se de um país com uma fortíssima 

tradição de concertação social, o reforço da autonomia da escola a nível curricular e da gestão 

do pessoal docente foi possível sem grande conflictualidade. Finalmente, a reforma do sistema 

de ensino inseriu-se num movimento maior de reforma do Estado Social, operado num 

momento de crise financeira, que consagrou um novo consenso (contrato) social, assente 

numa maior concorrência e liberdade de escolha no desenvolvimento das funções sociais do 

Estado. 
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REFORMA DO ENSINO NA FLÓRIDA 

Standards 
Definição de padrões de 

qualidade 

Prestação de contas 
Transparência e controlo 

público de resultados 

Prémios e Consequências 
Acção em função dos 

resultados 

Escolha 
Pressão sobre as escolas e 

empowerment dos pais 

 

O caso da Flórida é bem diferente, não tanto por se tratar do contexto político americano – as 

diferenças são bem menores na política educativa do que noutras políticas sectoriais –, mas 

sobretudo por ser um Estado onde as diferenças sociais são profundas, com uma forte 

presença de minorias étnicas (latina e afro-americana), onde se concentram a pobreza e o 

insucesso. Aqui, a opção foi por uma reforma “musculada”, com aumento dos padrões de 

exigência e da qualidade, e o reforço das medidas de controlo. Na prática montou-se um 

mega-sistema de avaliação das escolas e fez-se saber que haveria consequências para as 

escolas que não estivessem à altura. Como o governo da Flórida não tem autoridade directa 

sobre as escolas, que são controladas por distritos escolares independentes, as consequências 

assentam sobretudo na possibilidade dos alunos saírem das escolas com maus resultados 

persistentes. Também por isso, e não apenas por questões ideológicas, foi dado grande 

enfoque à possibilidade de escolha. 

Como a Suécia, Portugal vive um contexto de forte centralização do sistema de ensino, pelo 

que a descentralização, sobretudo através do reforço da autonomia das escolas, deve ser uma 

prioridade. A questão da municipalização do ensino traz um enorme ponto de interrogação, a 

que apenas se poderá dar resposta no âmbito de uma reforma mais ampla de atribuição de 

competências aos municípios. 

Já no que respeita à realidade social, à forte conflitualidade e à presença de sindicatos com 

grande poder, Portugal aproxima-se sobretudo da Flórida, o que aconselha uma reforma 

assente em regras claras e transparentes, e com um forte controlo público que, sem impor 

directamente, force a mudança nas escolas1. 

                                                             
1
  “By introducing accountability, central exams ease the “bad” effects of autonomy, ensuring a “good” net effect”, 
ERIC HANUSHEK, in The Importance of Educational Outcomes and the Role of Accountability, apresentação 
Powerpoint no Encontro FLE Reformas Educativas de Sucesso, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 6 de Janeiro 
de 2011. 
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Finalmente, não podemos ser alheios à questão da escolha, que marcou ambas as reformas. A 

principal lição a retirar neste ponto é a importância de um quadro legal claro e de um sistema 

transparente, que afaste os fantasmas que a concorrência e a escolha sempre acordam. No 

quadro actual, a liberdade de escolha generalizada é uma boa meta a atingir, mas na ausência 

de um sistema credível de avaliação das escolas, dos professores e dos alunos, e um sistema 

de informação sólido e transparente, não é uma “política possível”. 

REFORMA DO ENSINO EM PORTUGAL 

Descentralização 
Reforço da autonomia das 
escolas e suas lideranças 

Standards 
Definição de padrões de 

qualidade exigentes 

Prestação de contas 
Transparência e controlo 

público de resultados 

CRIANDO CONDIÇÕES PARA 

Escolha da escola 
Serviço público de educação 

com escolas públicas e privadas 

 

 

A DINÂMICA DE REFORMA 

Na definição da política já adiantámos, e tivemos em consideração, alguns dos factores a que 

demos a denominação genérica de “dinâmica da reforma”. Importa agora aprofundar 

brevemente alguns deles, mantendo como pano de fundo as reformas educativas da Suécia e 

da Flórida. 

Desde logo, nunca será de mais sublinhar uma primeiríssima lição que colhemos destes dois 

exemplos: reformar é possível! Não estamos condenamos a remendos pontuais e pequenos 

avanços: é possível transformar um sistema de ensino, alterar o seu paradigma, dar um salto 

em frente com energia renovada.  

Na Flórida, Jeb Bush elegeu a reforma do sistema de ensino como prioridade número um do 

seu mandato. Inscreveu-a no seu programa eleitoral, defendeu-a em campanha, e impulsionou 

de perto a sua concretização ao longo dos seus dois mandatos como Governador. Ninguém 

contesta a legitimidade de um governo democraticamente eleito para reformar o sistema de 

ensino, mas se a reforma educativa não tiver ido a votos, se tiver estado ausente da campanha 

e sido remetida para uma parte obscura do programa eleitoral, dificilmente um governo terá 

condições para a tornar realidade. 
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De facto, no “ranking interno” dos EUA, a Flórida era um dos Estados com piores resultados 

educativos, e foi a partir dessa constatação e tomada de consciência que Bush mobilizou a 

população a favor do seu programa de reformas. Infelizmente, em Portugal existe um 

comprazimento generalizado, sobretudo nos meios educativos (ministério e escolas superiores 

de educação), com a evolução do sistema de ensino no pós 25 de Abril. Não cabe aqui fazer a 

avaliação da política educativa dos últimos trinta e cinco anos. Contudo, importa sublinhar 

que, quer para os políticos quer para os cidadãos, uma coisa é aceitar mudar e enfrentar os 

desafios associados a uma reforma do sistema de ensino quando se considera que essa 

reforma é urgente e inevitável, e outra bem diferente – impossível até – é pretender reformar 

um sistema de ensino quando a maioria da população não sente a necessidade da mudança. 

Sem desprezar o passado, importa pôr os olhos no futuro, colocar a fasquia bem alta, e 

convencer os portugueses da convicção e determinação com que afirmamos que a educação é 

a prioridade número um no desenvolvimento do país. 

No caso da Suécia, como referido anteriomente, a reforma do ensino inseriu-se num 

movimento mais abrangente de reforma do Estado Social. O novo contrato social em que 

assentou esta reforma foi profundamente debatido, sendo objecto de um amplo consenso 

político e social, que o salvaguardou face a mudanças de ciclo eleitoral2. Em Portugal será 

difícil, senão impossível, conseguir tamanho consenso, mas é importante plasmar os princípios 

da reforma em legislação de suporte, para que perdure para além de uma legislatura3. 

A dificultar a dinâmica de reforma está ainda a noção, comummente repetida, de que o 

sistema de ensino português não precisa de “mais” reformas, isto é que o Ministro da 

Educação se deveria abster de legislar, dando paz e sossego às escolas para poderem 

trabalhar. De pouco serve argumentar que muitos remendos numa manta velha não fazem 

uma manta nova. O mundo da educação está cansado dos caprichos dos diferentes ministros, 

de legislação avulsa, minuciosamente traduzida em decretos, regulamentos e instruções. O 

caminho passa por, uma vez estabelecido o quadro geral da reforma – idealmente com uma 

nova Lei de Bases do Ensino –, avançar rapidamente (1) com as medidas que incidem sobre a 

estrutura e organização do sistema de ensino, que são, pela sua natureza, mais rápidas de 

implementar, e (2) com as medidas que, por terem impacto sobretudo a médio prazo, geram 

menos controvérsia no presente. Desta forma consegue-se actuar no sistema de ensino ao 

longo de toda a legislatura, mantendo acesa a dinâmica de reforma/melhoria contínua, apesar 

das principais peças legislativas serem aprovadas no início da legislatura, quando o governo 

está mais forte e tem uma maior legitimidade aos olhos do povo. 

DINÂMICA DE REFORMA 

                                                             
2 

 As reformas arrancaram no início dos anos 90, com um governo social-democrata, passaram por um governo 
dominado pelos conservadores (1991-94), por novo período de governo social-democrata (1994-2006) e 
novamento por um governo conservador (2006-actualidade). 

3
  Sugere-se mesmo a aprovação de uma nova Lei de Bases do Ensino, justificável desde logo pela provecta idade de 
25 anos que já leva a Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada em 1986. 
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(1) 
Levar a reforma a votos 

Dar visibilidade à reforma na campanha 

Comprometer pessoalmente o líder com a reforma 

Escolher um ministro com peso político e perfil reformador 

(2) 
Mobilizar para a Reforma 

Justificar a urgência da reforma 

Apontar objectivos ambiciosos, claros e mensuráveis 

(3) 
Consensualizar a reforma 

Eleger como bandeira as prioridades mais consensuais 

Alargar a base de apoio da reforma, senão a nível 
partidário, ao nível da sociedade civil 

Aprovar uma nova Lei de Bases do Ensino 

(4) 
Ultrapassar o imobilismo 

Concentrar as mudanças no início da legislatura 

Começar pelas medidas estruturais 

Não avançar com medidas sem estarem garantidas 
condições de exequibilidade 

 

 

O CONTEÚDO DA REFORMA: LIÇÕES DA SUÉCIA E DA FLORIDA 

Descentralização e autonomia das escolas 

Podemos considerar três áreas principais de autonomia: orçamento, currículo e pessoal 

docente. 

(a) Autonomia orçamental. O financiamento das escolas pelo Estado, em ambos os casos, é 

calculado essencialmente através do número de alunos inscritos na escola. A gestão do 

financiamento é responsabilidade exclusiva da Direcção da escola, que tem liberdade 

para o aplicar nas áreas estratégicas que decidir.  

(b) Flexibilidade curricular. Nos dois países, o curriculum nacional é aberto, i.e. não-

determinístico, permitindo às escolas e aos seus professores alguma flexibilidade sobre 

os conteúdos a leccionar, desde que sejam asseguradas as metas fixadas pelo 

Ministério da Educação. Na Florida existem diferenças no curriculum entre Distritos, 

sendo ainda permitido às escolas uma margem de 10% (para mais ou para menos) nos 

conteúdos leccionados. Os alunos escolhem as disciplinas que querem frequentar, de 

modo a prosseguirem os seus estudos. No caso da Suécia, essa flexibilidade é 

particularmente acentuada, sendo fixadas, pelo Ministério, metas de aprendizagem e 

objectivos a cumprir muito abrangentes, que permitam aos professores uma 

verdadeira autonomia. Em ambos os casos, os professores têm total autonomia sobre 
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as estratégias de ensino e metodologias aplicadas, de modo a poderem adaptar-se às 

necessidades dos seus alunos. 

(c) Contratação de professores. A contratação de professores, em ambos os casos, é feita 

localmente (pelo município, na Suécia, e pelo Distrito, na Florida), num processo com a 

participação das escolas. Às escolas compete identificar as suas necessidades, fixar os 

requisitos (desde que conforme a lei) e iniciar o processo junto da autoridade local, 

que auxilia a escola a recolher e seleccionar candidaturas. Embora a decisão final seja 

tomada pela autoridade local, que é quem contrata (a negociação é feita com os 

sindicatos), as escolas têm um peso determinante no processo. 

Standards 

(a)  Padrões elevados. A primeira prioridade da reforma na Florida foi a constituição de 

padrões de exigência elevados, que permitissem à Florida sair dos últimos lugares nos 

rankings nacionais e ocupar um lugar cimeiro. A criação dos Sunshine State Standards 

vieram impor esses padrões elevados e, desde então, foram revistos e transformados 

nos actuais Next Generation Sunshine State Standards. Estes standards fixam critérios 

e objectivos de aprendizagem para as várias áreas de conhecimento, e todos os 

curricula devem estar de acordo com este documento. 

(b)  Certificação profissional dos professores. Na Florida, um dos aspectos da reforma foi a 

compreensão de que só com bons professores se conseguiria construir um sistema 

educativo de elevada qualidade. A partir de 2000, instituíram-se testes de avaliação, 

que pretendem assegurar que os professores têm conhecimentos suficientemente 

sólidos dos Next Generation Sunshine State Standards para os leccionar. Assim, para 

aceder à carreira de professor na Florida, um candidato deve passar um teste de 

conhecimentos gerais, alinhados com os Standards, e mais dois testes específicos: o 

primeiro, de conhecimentos práticos de pedagogia; o segundo, sobre conteúdos 

específicos à disciplina que irá leccionar. 

(c) Planos de recuperação. Assim que a avaliação das escolas na Florida se tornou uma 

realidade, tornou-se público quais eram as melhores escolas do Estado americano, 

mas também quais eram as que piores resultados apresentavam. A todas as escolas, 

independentemente dos seus resultados, é exigido um Plano de Melhoria (School 

Improvement Plan), que apresente uma estratégia para a melhoria dos desempenhos 

escolares dos seus alunos. O objectivo é obrigar a estruturar um plano para a melhoria 

dos resultados e incentivar sempre as escolas a desenvolver e a inovar nas suas 

estratégias. Além disso, no caso das escolas com piores resultados, responsabiliza-as 

para uma mudança de rumo nos resultados. 

Prestação de contas e transparência 

(a) Exames para controlo do sistema educativo. O sistema de exames nacionais na Suécia 

garantem o controlo de qualidade do ensino no país, sendo que os resultados dos 

alunos não são considerados para a sua avaliação final, não constando sequer nos 

certificados de notas. Deste modo, os exames são, na verdade, um instrumento para 
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os professores, que assim diagnosticam as dificuldades dos seus alunos, e para a 

avaliação do próprio sistema educativo. Os exames são nacionais e obrigatórios no 9º 

ano e no final do ensino secundário, sendo facultativos a cada ano lectivo, a partir do 

5º ano, cobrindo as disciplinas de Sueco, Inglês e Matemática. Na Florida, exames 

obrigatórios são realizados, a nível estatal e a todos os alunos entre o 3rd e o 11th 

grades, nas disciplinas consideradas nucleares: Matemática (grades 3-10), Leitura 

(grades 3-10), Escrita (grades 5, 8, 10), e Ciências (grades 5, 8, 11). Os resultados dos 

exames são utilizados apenas no cálculo da classificação da escola (de A a F), não 

contando para a avaliação individual de cada aluno, mas mesmo assim permitindo aos 

professores identificar as debilidades das suas turmas. 

(b) Publicação de resultados. A publicação dos resultados na Suécia é parte importante do 

processo de avaliação do sistema educativo. Os resultados dos alunos, de todas as 

escolas do país, são publicados na Internet, ficando acessíveis a todos. São também 

publicados relatórios de análise aos resultados, com base em amostras 

representativas, nos quais se faz uma avaliação do estado da educação do país. Ainda, 

são publicados os resultados dos alunos ponderados por nível socioeconómico, de 

modo a que seja possível comparar as escolas entre si.  

(c) Bases de dados sobre os alunos. Em ambos os casos, a justiça da comparação de 

resultados passa por uma ponderação das classificações dos alunos em virtude do seu 

perfil socioeconómico. É um consenso académico que o perfil socioeconómico é uma 

das variáveis que mais influenciam o desempenho escolar dos alunos e, como tal, para 

medir a qualidade do trabalho de uma escola com os seus alunos é essencial anular o 

peso do perfil socioeconómico nos resultados. Assim, na Suécia, por exemplo, faz-se 

uma recolha de dados sobre cada um dos seus alunos (incluindo género, origem, onde 

vive e onde viveu, a formação dos pais, as escolas que frequentou, as suas notas finais 

por disciplina) e constrói-se uma base de dados, sendo os dados trabalhados 

estatisticamente até 5 anos após os alunos abandonarem a escola. 

(d) Avaliação das escolas. Na Florida, uma parte essencial da avaliação das escolas provém 

precisamente dos desempenhos dos alunos nos exames FCAT, nomeadamente as 

médias ponderadas (i.e. anulando-se o efeito do perfil socioeconómico de cada aluno). 

Um aspecto particularmente interessante na avaliação das escolas na Florida é que são 

valorizados os resultados enquanto valores absolutos (i.e. a classificação do aluno), 

mas também em valores relativos (a melhoria ou a pioria dos resultados dos alunos). 

As escolas que conseguirem apresentar uma melhoria significativa nos desempenhos 

dos seus alunos são recompensadas como excelentes avaliações. 
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