
GUILHERME D'OLIVEIRA MARTINS ENTREVISTA SAMPAIO DANÓVOA
O presidente do Tribunal de Contas, ex-ministro da Educação, entrevistou o reitor emérito da

Universidade de Lisboa, com toda uma vida académica dedicada ao tema do ensino. A conversa
durou 42 minutos em que se discutiram os ganhos de Abril e os desafios para o futuro

"ULTRAPASSÁMOS ATRASO
QUE VINHA DE HÁ SÉCULOS"
Falar do dia 25 de abril de 1 974 e da escola é, em pri-
meiro lugar, lembrar que tínhamos 25% de analfa-
betos. Houve esforços nos anos 1 950 e 1 960. Estava
no papel, adar os primeiros passos, uma reforma do
professor Veiga Simão. Mas havia muito por fazer.
Havia muito a fazer e acho que se fez muitíssimo nes-
tes 40 anos. Na minha opinião, um dos diagnósticos
mais injustos, feito até por intelectuais que respeito,
aludia ao "desastre da educação em Portugal"
Foram diagnósticos precipitados. Em
40 anos conseguimos ultrapassar
um atraso que vinha de há
muitos séculos. Desde logo
nas questões do analfabe-
tismo e da educação de
adultos. Hoje teremos 5%
de analfabetos. E depois
tudo o que foi o aumento
da escolaridade obrigatória,
o processo de melhoria das
nossas aprendizagens. Que
ficou claro com os últimos
PISA [testes da OCDE] , que
mostraram, com tudo o que a
escola tem ainda de muitas
imperfeições, resultados com
significado e dos quais nos de-
vemos orgulhar. E também
com o processo de expansão do
ensino superior e da ciência. Nos
diversos setores, o balanço é glo-
balmente positivo.
No ensino secundário teremos fi-
cado aquém daquilo que seria de-

sejável, não acha?

Acho que é o nível de ensino mais proble-
mático, sempre foi. Julgo que a
grande questão que temos de
facto pelafrente é cumprir a lei

que foi agora aprovada de es-
colaridade obrigatória. As leis

em Portugal, sobretudo sobre

a escolaridade obrigatória,
historicamente têm tido essa

função: são mais programas
de intenções do que leis no
sentido efetivo do termo. Mas
arrastam uma certa dinâmica
Mas não concorda que é preciso garantir que todos
os jovens entre os 15eos 18 anos estão ou em educa-
ção ou em formação? Não basta escrever no papel.
Esse sempre foi o problema do nosso sistema educa-
tivo. Do ponto de vista legislativo, fomos um dos pri-
meiros países a decretar a escolaridade obrigatória, já
no século XX, no princípio do liberalismo, e fomos na
Europa um dos últimos a concretizá-la, quase 150

anos depois. Mas vale a pena, conhecendo
o País como nós conhecemos, fixar

essas metas e depois tentar con-
cretizá-las. Uma coisa que pode-
mos dizer, a propósito do balan-
ço dos 40 anos de Abril, é que
em 1974 ainda estava muito
presente a ideia de que, como
povo tínhamos outras qualida-
des, outras características, ou-
tros valores mas não o valor da

cultura escolar, do conheci-
mento escolar e da cultura
científica. E acho que 40

anos depois podemos dizer

que essa batalha está ganha.
A sociedade compreendeu a

importância da escola e da ciên-
cia. Falta-nos caminhar muito,
mas essa compreensão está hoje
enraizada e não podemos vol-
tar atrás.
Concordo. E uma ciência não
incompatível com as Huma-
nidades, não é assim?

Completamente. O discur-
so mais absurdo que hoje
se ouve na sociedade



portuguesa, que é efeito
da crise, é o discurso de

que só o que é imedia-
tamente útil é que
conta. Se não houver
essa base das huma-
nidades, sem essa
base de cultura,
não há ciência. As
coisas têm de es-
tar juntas. O que

não quer dizer que não estejamos numa fase da vida
das nossas universidades em que estas se têm de vol-
tar muito para o País.
A sua experiência relativa à cr iação da nova Univer-
sidade de Lisboa [que resultou da fusão entre a Uni-
versidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lis-
boa] de algum modo constitui a ilustração disso?
Sem dúvida nenhuma. Afusão foi feita numa tensão
muito dinâmica entre o fora e o dentro. Se tivéssemos
olhado apenas para dentro da universidade não tería-
mos conseguido fazer nada. Mas também se tivesse
vindo um governo, ou outra intervenção qualquer de
fora, a universidade não teria permitido esta ingerên-
cia. O papel da sociedade foi muito importante. E so-
bretudo a ideia de que olhamos sempre para fora para
pensar o dentro: de que tipo de universidade preci-
sam o País, a cidade de Lisboa, a língua portuguesa na
perspetiva da sua internacionalização? Foi sempre
essa a nossa reflexão.

Ultrapassámos muitas desigualdades, chegamos a
uma situação que é esta: o ensino básico e secundá-
rio com todos os jovens no sistema. A seu ver, quais
são os grandes desafios que têm de ser respondidos?
Uma vez ganha a batalha para ter todos na escola, ago-
ra temos de ganhar a batalha de ter uma escola onde
todos aprendam. Abatalha das aprendizagens está

longe de ser ganha. Precisamos de criar uma maior di-
versidade de projetos, de ideias, precisávamos que os

professores se juntassem mais e, através de lógicas de

cooperação, produzissem dinâmicas diferentes no in-
terior das escolas. Tem de se criar uma dinâmica de re-
forço dos professores que, a meu ver, têm sido prejudi-
cados por muitas evoluções: na política, na universi-
dade e em muitas outras instâncias. Um outro aspeto
tem que ver coma metáfora da cidade educadora.
A ideia de que hámuito mais educação para além da
escola. O conceito de educação integral, que foi im-
portante numa fase, é também perigoso. Quem pode
educar integralmente é a sociedade. Até creio que
vamos assistir, no futuro, a um processo de desmate-
rialização das escolas, do seu espaço físico.

"O discurso mais absurdo
que hoje se ouve na sociedade
portuguesa, que é efeito da crise,
é o discurso de que só o que
é imediatamente útil é que conta"

"Uma vez ganha a batalha para
ter todos na escola, agora temos
de ganhar a batalha de ter uma
escola onde todos aprendam.
A batalha das aprendizagens..."

"Um dos diagnósticos \
mais injustos, feitos até \
por intelectuais que
respeito, aludia ao 'desastre
da Educação em Portugal'"

/ "A sociedade/ compreendeu
a importância da

escola e da ciência.
E não podemos
voltar atrás"


