
SOBRE A CONTRATAÇÃO DE MILITARES PARA A VIGILÂNCIA DAS ESCOLAS

MILITARIZAÇÃO DA SEGURANÇA DAS ESCOLAS – A QUE PROPÓSITO?

A decisão tomada pelo Governo, no Conselho de Ministros do passado dia 11 de Junho, de abrir as
portas da contratação para chefes de equipa de zona ou de vigilantes das escolas a militares, revela a
vontade declarada de paulatinamente ir transformando o Estado democrático nascido do 25 de Abril,
num  estado  musculado,  em  que  os  problemas  sociais  porventura  existentes  se  resolvem  pela
intimidação e não pelo diálogo.

Esta decisão que vem na sequência de outras anteriormente tomadas, por sucessivos governos do PS e do PSD,
com ou sem CDS, primeiro de extinguir a carreira de guarda nocturno das escolas; depois de, progressivamente,
de uma forma dramática reduzir o número de auxiliares de acção educativa; e num passado mais recente, de
permitir que elementos das forças de segurança e de órgãos de polícia criminal, aposentados ou na reserva,
pudessem ser contratados para as ditas funções de chefes de equipa de zona ou de vigilantes nas escolas.

Entretanto,  as  políticas  sociais  concretizadas  com  as  políticas  de  direita  daqueles  sucessivos  governos  e
agravadas com o actual, foram a causa principal da degradação da qualidade da Escola Pública, quer ao nível dos
equipamentos, da falta de professores e de pessoal não docente, da degradação pedagógica do Ensino, do
abandono escolar, da destruição das famílias devido ao desemprego, à precarização do trabalho e aos salários
de miséria.

Estes problemas que são sociais e têm uma razão muito concreta para subsistirem, não se resolvem com a
constituição de guardas “pretorianas” para reprimir eventuais ilícitos dentro ou em redor das escolas, mas com
a mudança de políticas que dignifiquem a Escola Pública e o Ensino e em que alunos, pais, encarregados de
educação,  trabalhadores  docentes  e  não  docentes  e  o  Povo  Português  em  geral,  vejam  o  instrumento
fundamental para a transformação positiva da sociedade e do meio em que vivem, com uma perspectiva de
futuro com trabalho e direitos.

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais considera por último que
a decisão do Governo representa uma declarada subversão dos princípios constitucionais, quanto ao papel das
Forças  Armadas  portuguesas,  de  defesa  do  território  nacional  e  configura  uma  declarada  tentativa  de
degradação do estatuto dos militares, pondo em causa a sua condição, dignidade e posto, mesmo estando na
reserva.

Por último, esta Federação considera que o Governo deveria ter, ao invés, tomado a única medida aceitável e
sobejamente exigida, de admissão de trabalhadores com contrato sem termo para as funções de auxiliar de
acção educativa, de modo a dar resposta às prementes necessidades das escolas da Rede Pública que garantam
a vigilância, o apoio à actividade pedagógica e a manutenção dos equipamentos.
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