
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação 4.0 - Um Futuro para a Educação 

 

 

 

1º Subscritor 

Hugo Gonçalves 

Subscritores 

Raquel Begonha 

Paulo Santos 

Diogo Fernandes 



Todos nós já ouvimos histórias sobre o quão diferente era o ensino no tempo dos nossos pais e 

avós. Todos nós já ouvimos histórias de “No meu tempo, eu tinha de saber de cor todos os rios 

de Portugal e as linhas férreas”. Todos nós ouvimos histórias do palanque, das reguadas, das 

orelhas de burro e do quão diferente era o ensino nesses tempos. Podemos dizer que em termos 

de forma e conteúdo, o sistema de ensino se tornou mais refinado. 

Todavia, estas alterações já não são tão recentes quanto isso.  

A atual geração da JP nasceu entre 1990 e 2004 e principalmente os mais velhos tivemos o 

privilégio de assistir na primeira pessoa a uma autêntica revolução tecnológica e da sociedade 

enquanto crescemos. Assistimos à popularização do uso do telemóvel, à popularização do uso 

do computador, ao desenvolvimento da tecnologia associada a telemóveis e computadores, ao 

constante desenvolvimento e adaptação destas tecnologias aplicadas às indústrias e ao mundo 

empresarial e, por fim, à forma como estas tecnologias se tornaram um bem de primeira 

necessidade no nosso dia a dia enquanto sociedade como um todo, e cidadãos individualmente. 

Vivemos uma autêntica idade de ouro no que toca ao desenvolvimento tecnológico, a indústria 

entrou no modo 4.0, conseguimos contactar qualquer parte do mundo de forma instantânea (o 

que leva a que os impactos desta pandemia não se tornem tão severos quanto poderiam ser), 

mas … e a educação? 

A Juventude Popular sempre fez de sua bandeira a meritocracia e a crença no elevador social.  

Mas de que serve acreditarmos se o principal fator que permitiria a ascensão social é, em vez de 

um elevador, uma escada de madeira bolorenta em risco de ruir, a ponto que caso um passo 

seja mal dado, corremos o risco de cair e nos magoarmos seriamente, quase sem hipóteses de 

nos voltarmos a levantar. Assim, se a ascensão social é uma montanha e as políticas de incentivo 

às start-up e à empregabilidade jovem são o nosso arnês, corda e capacete, não nos podemos 

esquecer que a refeição forte que nos dará a energia para a escalada, o nosso motor e 

engrenagem, o nosso elevador social, é sem dúvida a educação. Sem as políticas favoráveis ao 

desenvolvimento não temos a oportunidade. Sem persistência e vontade não temos a intenção. 

Mas sem educação, por muitas oportunidades e intenção que tenhamos, não saberemos como 

fazê-lo corretamente. Não saberemos como se sobe a montanha. Não saberemos que zonas 

devemos evitar e que zonas devemos procurar. Tornamos a escalada não num desafio, mas sim 

numa autêntica roleta russa que nos definirá o futuro com base em sorte ou destino. 

É isto que queremos para nós e para todos os jovens portugueses? Um sistema de ensino que 

olhou para o modelo de Taylor e tendo o Estado enquanto um autêntico Henry Ford, torna os 

professores em operários e os alunos em peças produzidas numa linha de montagem, sendo 

que grande parte dos alunos que tentam fugir a estas amarras da formatação acabam por ser 

consideradas peças com defeito, marginalizadas e deixadas de parte, reduzindo drasticamente 

a possibilidade de potenciais génios, singrarem na vida, marcando positivamente pela 

diferença? 

Em tempos mais arcaicos que os atuais, as fontes de conhecimento encontravam-se 

centralizadas em bibliotecas, principalmente em bibliotecas das universidades, que não só 

tornavam o conhecimento algo distante das massas, como também uma espécie de propriedade 

privada das elites intelectuais. Isto até poderia fazer sentido entre os séculos XIII e XX, mas 

mantemos não só o modelo de ensino como o modelo de avaliação em linhas semelhantes 

apesar de estarmos há já 19 anos no século XXI. Fazendo uso do slogan de campanha do CDS 

nas últimas legislativas, pergunto: Isto faz sentido? 



Nesta moção de estratégia setorial que vos apresento, farei uma reflexão que procura não só 

responder a estas questões, como também apresentar uma linha orientadora que tornará 

possível à Juventude Popular trabalhar numa proposta de reforma estrutural do sistema de 

ensino português. 

Enquanto jovem, já tive, tal como muitos militantes da JP, contacto com praticamente todos os 

níveis de ensino, tendo experienciado através do ensino regular público, todas as etapas até ao 

primeiro ciclo de estudos do ensino superior. Durante esta última fase, sempre tentei conciliar 

faculdade, trabalho, vida social e vida política. Mas algo sempre me causou muita confusão e 

me fez dispensar muitas horas a ponderar sobre vários assuntos. Porque é que são dispensados 

tantos recursos na recuperação de alunos com um aproveitamento mais baixo, e tão poucos ou 

nenhuns em alunos com um aproveitamento mais alto? Numa era em que o acesso à informação 

é tão fácil, porque é que salvo exceções, como por exemplo direito, continuamos a ser avaliados 

mediante a nossa capacidade de decorar informação, sendo os professores tão avessos a 

qualquer tipo de consulta de informação durante as provas? Porque é que no fim de uma vida a 

estudar, muitos de nós nos sentimos como Sísifo, que quando chegamos ao cume da montanha 

nos apercebemos que recomeçar a jornada quase do 0, pois a realidade profissional em quase 

nada se assemelha ao conhecimento teórico que adquirimos? Porque são os métodos de 

avaliação baseados na capacidade de decorar matéria? Porque é que as ditas provas de cultura 

geral para alguns cargos públicos também se baseiam na capacidade de reter informação 

desnecessária? Porque é que o facto de escolher o curso de Humanidades no secundário me 

impossibilita, ou pelo menos dificulta muitíssimo, a minha entrada num curso cuja prova de 

acesso seja o exame de Biologia? Porque é que não posso ser eu a construir a minha formação 

na faculdade, escolhendo as cadeiras que pretendo que façam parte da minha formação? 

Porque é que o ensino presencial no ensino superior ainda não foi substituído pelo ensino 

tutorial, sendo este mais prático, mais flexível em termos de horários e mais justo, 

principalmente para trabalhadores estudantes? O facto de não saber de cor o nome do 

embaixador de Angola em Espanha, sendo que consigo descobrir na hora com uma rápida 

pesquisa no telemóvel, faz de mim um mau diplomata? O facto de não saber os anos de início e 

fim de cada um dos reinados da Dinastia Filipina, faz de mim um mau político português? 

É reconhecido por alunos, pais e professores, que este método de ensino não favorece as 

aprendizagens desejadas, apenas, cada vez mais, cumprir “o programa”. É neste cenário que 

aparecem os exames, não numa perspetiva de avaliação de conhecimentos, mas, antes, para 

avaliar modelos de avaliação que professores e alunos desconhecem e que induzem insucesso 

e frustração escolar, significando, ou podendo significar, tantas vezes a não entrada no curso 

desejado. Não estará na altura, até aproveitando, este tempo de pandemia, repensar o modelo 

de acesso ao ensino superior, aproveitando as alterações que se introduziram neste último ano 

letivo? Não adianta falar de perfil do aluno e depois o que importa, o que o sistema pede, é uma 

classificação que permita o acesso ao ensino superior. 

Como pode o governo criar um “Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar”, com a 

finalidade de promover um ensino de qualidade para todos, combater o insucesso escolar, um 

quadro de valorização da igualdade de oportunidades e do aumento da eficiência e qualidade 

da Escola Pública e, depois, na prática, nada disso acontecer? 

Com estas, muitas outras questões se podem colocar e a conclusão não é difícil de tirar – A 

educação não acompanhou o desenvolvimento civilizacional e muito menos tecnológico. O 

avanço do modelo educativo não se baseia em uso de quadros interativos no lugar de quadros 

de ardosia. Trata-se de flexibilidade. 



Quais os motivos? Igualmente simples, falta ou de vontade política, ou de visão sobre o que nos 

rodeia. Podemos divergir quanto à forma que uma tão necessária reforma estrutural pode 

tomar, mas a sua necessidade é sem dúvida aceite por quem se debruçar sobre o assunto. 

Nesse sentido, apresento a este congresso linhas orientadoras para discussão interna, tentando 

que sejam o mais abertas possíveis para permitir essa mesma discussão, mas mantendo a 

urgência e o compromisso da JP em trabalhar neste tema, apresentando durante este próximo 

mandato um pacote de medidas ao CDS, para que em conjunto com o partido essas mesmas 

medidas possam chegar à Assembleia da República. 

Nesse sentido apresento as seguintes diretrizes: 

● Foco principal numa fase inicial do ensino em estimulação e desenvolvimento de 

competências base, como por exemplo o pensamento lógico, o cálculo, a capacidade de 

argumentação, a capacidade de comunicação, a capacidade de escrita, a criatividade e 

o civismo; 

● Fixação definitiva das provas de avaliação de âmbito nacional; 

● Urgente revisão do Estatuto da Carreira de Docente; 

● Liberdade de definição de planos curriculares, ficando essa função ao cargo dos 

Agrupamentos de escolas. O decreto lei 55/2018 é insuficiente para uma efetiva 

reforma estrutural; 

● Criação de uma unidade fiscalizadora que garanta a isenção política e religiosa nos 

conteúdos programáticos; 

● Preocupação com a interdisciplinaridade e com aulas em espaços alternativos com 

maior regularidade; 

● Criação de um estatuto de carreira dos assistentes operacionais, critérios de entrada na 

mesma, a exemplo do que acontecia, num passado recente, em que estes profissionais 

estavam enquadrados na carreia de “auxiliares de ação educativa”.  

● Regime semi-presencial e semi-tutorial no ensino secundário; 

● Redução no número de unidades curriculares obrigatórias no secundário e introdução 

de “minors” facultativos que transcendam as atuais barreiras dos cursos. 

● Regime tutorial no ensino superior, alocando uma percentagem do tempo atualmente 

ocupado pelas aulas presenciais a horário de atendimento aos alunos (presencial ou 

online); 

● Criação de uma plataforma nacional com todas as unidades curriculares lecionadas em 

todas as universidades e institutos politécnicos do país; 

● Liberdade de escolha na seleção das unidades que integram o plano curricular, 

mantendo um mínimo de unidades curriculares obrigatórias para a obtenção do grau 

académico, sendo os restantes créditos completados com unidades curriculares do 

interesse do aluno, independentemente da instituição em que essa unidade curricular 

seja lecionada; 

● Criação de um novo método de acesso ao ensino superior; 

● Adequação dos métodos de avaliação a esta nova realidade, procurando, sempre que 

possível, avaliações com recurso a consulta; 

 


