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Parecer da CONFAP no âmbito do Grupo de Trabalho dos Manuais Escolares 

No âmbito do grupo de trabalho para debater e refletir sobre uma política de manuais escolares foi 

solicitado à CONFAP que desse opinião escrita sobre as seguintes questões: 

- Distribuição gratuita dos manuais do 1º ano ao 12º ano 

- Devolução de que forma 

- Reutilização do 1º ao 12º 

- Penalizar as famílias pelo inadequado estado dos manuais do 1º ao 12º na sua devolução 

Considerações prévias: 

Está na agenda 2015/2019 CONFAP a referencia à necessidade de uma política dos manuais 

escolares que promova a equidade e a estabilidade e a necessidade (ora concretizada) de uma 

discussão alargada com todas as partes intervenientes e com o MEC para se encontrar soluções que 

contribuam para o princípio da equidade e gratuitidade da Educação para todos, no âmbito dum 

compromisso sustentável de longo prazo para as políticas educativas. 

Recorrentemente, os manuais escolares são objeto de discussão pública, essencialmente pelo custo 

que os mesmos representam para as famílias.  

De sublinhar que a CONFAP tem tido uma posição coerente ao longo dos tempos, defendendo um 

tratamento de equidade para todas as crianças e jovens no acesso aos materiais de apoio ao estudo 

num quadro de acesso gratuito ao sistema de Educação Pública e sem nunca perder de vista o mais 

importante e fundamental para um sistema educativo justo e para todos. 

Ao longo dos anos constata-se uma evolução significativa, particularmente ao nível tecnológico e 

que possibilita o acesso de professores e alunos a versões digitais dos livros escolares e a recursos 

multimédia a eles associados que, notoriamente, vêm contribuindo para um salto qualitativo no 

processo de ensino-aprendizagem, muito devido aos índices de motivação e envolvimento que se 

obtêm junto dos alunos. 

Qualquer discussão sobre o livro escolar deve ter sempre presente os melhores interesses dos 

alunos no que diz respeito à qualidade das aprendizagens e ao sucesso escolar. Deve-se considerar 

como prioritário assegurar que aqueles materiais de apoio ao estudo se apresentem com a 

qualidade que se exige a todos os níveis, permitindo que os alunos deles façam uso de forma plena e 

sem condicionalismos, seja na escola seja em casa, facto importante tendo em linha de conta a 

crescente participação dos pais e educadores no dia-a-dia escolar dos educandos. 

Todavia, é a questão dos preços que mais tem preocupado as famílias. A grave crise socioeconómica 

que o país atravessa desde há vários anos teve um impacto muito negativo na generalidade dos lares 

portugueses e, em cada início do ano letivo, tornou-se evidente a dificuldade sentida pelos pais para 

suportarem a fatura dos livros e de todo o material escolar – pastas, cadernos, etc. Impõe-se por isso 
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repensar as frequentes mudanças introduzidas nos programas e metas curriculares que, sem 

prejuízo da necessária atualização do saber, permitam a estabilidade dos manuais. 

Reconhecendo todas as condicionantes a CONFAP em parceria com as suas associadas e outros 

parceiros sempre disponibilizou recursos para ajudar as famílias a encontrar as suas soluções mais 

adequadas ou as possíveis. Pese embora a forte mobilização e a boa vontade de todos os envolvidos, 

acreditamos que este é um cenário de recurso e que outras soluções devem ser encontradas, de 

carácter estrutural e duradouras, que não ponham em causa o que é essencial nesta matéria. 

Dessas medidas destacamos: 

 Dedução no IRS de todas as despesas de Educação – esta medida é de particular relevância, 
pois permitiria compensar devidamente e de forma equitativa as famílias do investimento 
feito na educação dos filhos, que não se confina aos manuais escolares; 

 Estabilização dos preços dos manuais escolares – pelas razões óbvias, este deve ser um 
objetivo fundamental do Governo na negociação da próxima Convenção de Preços com os 
editores; 

 Reforçar o Apoio Social Escolar – a política de empréstimo de manuais nas classes mais 
desfavorecidas é, para a CONFAP, das medidas mais discriminatórias introduzidas no ensino, 
pois promove uma desigualdade de oportunidades no acesso e utilização daqueles recursos 
didático-pedagógicos, com óbvio impacto negativo no rendimento destes alunos; o escalão B 
deve ser eliminado e, os alunos abrangidos, integrados no escalão A. 

 Diversidade no acesso aos conteúdos e no meio de suporte desses conteúdos (digital por 
exemplo) – os desafios colocados pela sociedade contemporânea exigem que as escolas 
tenham as condições necessárias para que professores e alunos possam dispor de diferentes 
materiais, nomeadamente em formato digital. Por isso, o investimento nas infraestruturas 
tecnológicas e em conteúdos digitais é cada vez mais premente; 

 Estabilização dos programas e a evolução para conteúdos – é fundamental assegurar 
estabilidade de médio-longo prazo ao currículo do Ensino Básico e Secundário, o qual tem 
sido objeto de sucessivas alterações sem a devida ponderação e avaliação de resultados; 

 Criar nas escolas bases de recursos (em papel e em digital) para todos alunos, o que pode 
ser feito no âmbito das bibliotecas – as bibliotecas escolares são importantíssimas para os 
professores e alunos. Equipá-las e dotá-las de recursos promoveria hábitos de leitura e de 
estudo de maior eficácia e ajudaria professores a desenvolverem a prática letiva com a 
possibilidade de recorrerem a materiais diversificados. 

Assim: 

- Distribuição gratuita dos manuais do 1º ano ao 12º ano 

Um bom princípio que responderia às nossas preocupações sobre as políticas dos Manuais Escolares. 

Em face da atual conjuntura e das dificuldades orçamentais tal medida apresenta-se de 

exequibilidade muito difícil em toda a escolaridade obrigatória. Contudo será possível e desejável 

que possa ser avaliada, particularmente no âmbito do 1º ciclo.  
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Acresce ainda a necessidade de se alargar o apoio a todas as despesas com a Educação a que as 

famílias têm que fazer face, como por exemplo o material escolar, os transportes e a alimentação, 

essenciais a uma boa aprendizagem. 

Admitimos pois que a gratuitidade dos manuais possa não ser universal e concorra para a 

equidade no acesso a todos os meios e materiais necessários para uma boa aprendizagem. No 

entanto neste domínio é necessário discutir e conciliar os níveis de rendimento per capita das 

famílias para um justo acesso à Educação com dignidade e qualidade. 

É também do conhecimento de todos que algumas autarquias já estão a implementar a medida da 

gratuitidade dos manuais para o do 1º ciclo, pelo que importa perceber o âmbito e a dimensão da 

medida. 

Mais do que gratuitidade para todos seria preferível a equidade no acesso a todos os bens 

essenciais para uma aprendizagem de qualidade e que se constituísse como uma oportunidade à 

partida. 

 

- Reutilização do 1º ao 12º e Devolução de que forma 

A devolução implica a reutilização, sendo que a reutilização pode ser feita sem que haja a devolução. 

A reutilização como meio da sustentabilidade e da responsabilidade social é um inquestionável para 

o desenvolvimento social. 

Contudo em matéria de manuais escolares temos que ponderar não só os aspetos da 

sustentabilidade como outros fatores como os pedagógicos e de operacionalização da medida que 

poderão tornar-se eventualmente mais perniciosos, social e ambientalmente. 

Parece-nos pois que no 1º ciclo a situação da reutilização e devolução não se dever colocar. Não só 

pelas questões emocionais e pedagógicas das crianças mas também pelo método de ensino 

praticado e consequente produção de manuais, que seguem o estabelecido por lei quanto à 

possibilidade de exercícios nos próprios manuais. També o esforço orçamental para este ciclo nos 

parece possível. 

 

Para os demais ciclos não se colocam todos os pressupostos do parágrafo anterior, pelo que a 

reutilização pode fazer parte da solução, não sendo a nosso ver a solução em si mesma em face de 

condicionalismos como por exemplo: 

 O estudo por ciclos de ensino e os respetivos exames.  

 Os critérios para as condições de reutilização. 

 A questão emocional e pedagógica em face do estado de uso que um manual pode 

apresentar.  

 Os resultados - muitos jovens gostam de sublinhar ou anotar o que leem como forma de 

rentabilizar o seu estudo/aprendizagem.  

 Muito provavelmente serão as crianças e jovens de famílias mais desfavorecidas que ficarão 

prejudicadas com esta medida face à preocupação dos Pais para que os filhos não 

estraguem os livros de modo a evitar ter que os pagar no final do ano.  
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 A necessidade de se garantir que o custo dos manuais não será agravado significativamente 

em consequência desta medida, o que iria não só onerar o orçamento do estado, bem como 

as próprias famílias.  

 

Muitas famílias têm já nas suas práticas a reutilização ainda que o prefiram fazer entre familiares e 

amigos, pelo que o direito de opção pela solução que lhes for mais conveniente deve ser possível, 

considerando que está em causa a qualidade das aprendizagens e bem assim a defesa dos 

interesses das crianças e dos jovens. 

Importa pois que se discuta e providencie todo um conjunto de condições e de medidas adjacentes 

para que a reutilização que consideramos um princípio positivo, possa constituir-se como uma boa 

prática e garante de equidade.  

E porque defendemos uma alteração de metodologia de trabalho, centrado nos alunos e nas suas 

especificidades bem como na capacidade do professor e na sua autonomia, propomos que nos 

concentremos essencialmente nos conteúdos. Nesta matéria as políticas dos programas e das 

avaliações é fundamental. 

Consequentemente é relevante pensar na organização de todo o currículo do ensino obrigatório. 

Mais uma vez vêm à colação as metodologias de ensino e a avaliação.  

Importa refletir: 

 Trabalhar mais por conteúdos - material de suporte dos mesmos (papel e digital); 

 Ciclos de ensino e avaliação; 

 Faltas de material por ausência de manual na sala de aula; 

 Bibliotecas escolares e bases de recursos escolares; 

 Trabalho para casa; 

 Despesas de Educação e rendimento familiar per capita. 

 

A CONFAP tem vindo insistentemente a reclamar pela necessidade de se alcançar um compromisso 

de longo prazo para a política educativa nacional, onde obviamente se inclui a política dos manuais, 

dos programas, das metas curriculares, da avaliação e das despesas familiares com a educação. 

 

- Penalizar as famílias pelo inadequado estado dos manuais do 1º ao 12º na sua devolução 

Esta é uma questão perniciosa. No seguimento do que se referiu na questão anterior, há a 

necessidade de garantir meios que permitam às famílias as condições mínimas para acautelarem a 

boa manutenção dos manuais. Desde logo a possibilidade dos manuais ficarem nas escolas para não 

serem sujeitos às condições climatéricas.  

Ficamos sempre perplexos com estas intenções, nomeadamente como se procederá em relação às 

famílias abrangidas pelo RSI. Ficarão as crianças privadas dos manuais no ano seguinte ao do 
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incumprimento? E como pode a famílias ser responsável pelo uso do manual em sala de aula ou em 

qualquer outro espaço da escola? 

Não se nos afigura possível responsabilizar a família pelo mau uso dum manual que é utilizado na 

escola na maior parte do tempo. Também a degradação de um manual que está sujeito no 

transporte casa/escola/casa às condições climatéricas não é passível de responsabilização familiar. 

Lembramos que uma boa parte das famílias não tem possibilidades sequer para adquirir uma 

mochila adequada a estas alterações. 

Ainda que se perceba a intenção entendemos que a operacionalização desta penalização é complexa 

e complicada mesmo em termos de custos inerentes ao processo de controlo: Como garantir que os 

manuais devolvidos estão em condições de reutilização? Que critérios? Que responsabilidades? O 

que e quando se pode considerar desgaste natural pelo uso devido? 

Como referimos antes, os métodos de ensino terão que ser alterados no âmbito de escola, o que até 

poderia ser um aspeto positivo. As crianças e os jovens deixariam por regra os manuais na escola 

evitando o peso de transporte. Considerando a relevância que terão neste novo modelo, as 

bibliotecas escolares têm que reorganizar o seu funcionamento para estarem disponíveis em 

horários compatíveis com os horários letivos e nos períodos de pausa letiva. Além de que têm que 

estar munidas dos recursos que facilitem o acesso aos conteúdos estudados e sujeitos a avaliação. 

A penalização das famílias só se poderá assentir se for possível imputar a estas a responsabilidade 

por uma qualquer infração normativa ou de qualquer ato ou comportamento causador do estado 

indevido do manual. Tal não nos se afigura razoável de constatar acabaria por prejudicar o 

rendimento das aprendizagens por condicionalismos óbvios na utilização do manual.   

Considerações finais: 

Ao longo dos anos temos com alguma regularidade referido que o processo de aquisição de 

conhecimentos não passa unicamente pelo manual escolar ou que deva ser este o guião do 

professor. A política para os manuais escolares e consequentes medidas exigem que se debata 

também todas as condicionantes que influenciam e podem ser influenciadas por estas medidas, o 

que até parece ser consensual. No entanto, alterar os métodos e os conteúdos exige capacidade 

para se sair da zona de conforto que os manuais transmitem quer para quem ensina quer para quem 

aprende. 

Para que os manuais não sejam a peça mais importante, mas sim os alunos, torna-se necessário 

converter e adequar os conteúdos, as metas, a formação de docentes e não docentes e a 

capacitação parental em algo que reflita um claro avanço para outra plataformas. 

Lisboa, 20 de Outubro de 2016 

CE da CONFAP 

Jorge Ascenção, Presidente do CE 

José Gonçalves, vogal do CE 

 


