
Sampaio da Nóvoa avisa que “não há 
universidade” sem liberdade 

O professor catedrático António Sampaio da Nóvoa considerou, na cerimónia em 
que recebeu o Prémio Universidade de Coimbra de 2014, que “sem liberdade não há 
universidade”. 

“É pela liberdade que se educa, que se faz cultura, que se produz ciência”, defendeu 

o psicólogo e ex-reitor da Universidade de Lisboa, ao agradecer o galardão, que lhe 

foi entregue no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra (UC). 

Sampaio da Nóvoa citou o filósofo francês Jacques Derrida para sublinhar que essa 

liberdade deve ser “infinita, sem condições”. 

Só uma “liberdade incondicional” permite que as universidades “sejam o que devem 

ser: um lugar onde se transforma o passado em futuro”. 

Um lugar onde “agarramos no passado e o arremessamos para o futuro”, disse, 

citando o poeta e pintor português Mário Cesariny. 

“Temos muitas razões para sermos pessimistas, mas é por isso mesmo que temos a 

obrigação de sermos otimistas. Sem ingenuidades, sem ilusões”, adiantou o 

galardoado, numa sessão em que esteve presente o secretário de Estado do Ensino 

Superior, José Ferreira Gomes. 

Sampaio da Nóvoa realçou que “a escola e a universidade são as instituições mais 

importantes para o futuro de Portugal”. 

O ex-reitor da Universidade de Lisboa proferiu uma conferência subordinada ao 

tema “A universidade e a liberdade”, vincando que o fazia “através de um diálogo” 

com o republicano Bernardino Machado e com uma oração de sapiência que 

proferiu, em 1904, na UC. 
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Bernardino Machado deu a essa intervenção, na Sala dos Capelos, o título “A 

universidade e a nação”, mas na verdade “foi sobre a liberdade que ele falou, o que 

lhe custou, aliás, alguns dissabores”, ainda na vigência da monarquia. 

A apresentação do ex-reitor da Universidade de Lisboa coube à professora Maria 

Luísa Morgado, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da UC. 

Na sessão, integrada nas comemorações do Dia da Universidade, intervieram ainda 

o reitor, João Gabriel Silva, que divulgou a “Estratégia de Globalização da 

Universidade de Coimbra”, e o presidente do conselho geral da instituição, Rui Vilar. 
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Prémio UC defende
revolução no ensino
Sampaio da Nóvoa
quer ver professores
menos envolvidos em
burocracias

João Pedro Campos
sodedade@jn.pt

O VENCEDOR do Prémio
Universidade de Coimbra,
António Sampaio da Nóvoa,
defende uma revolução nas
universidades portuguesas,
considerando necessária a li-
bertação das carreiras uni-
versitárias de burocracias.
Para o ex-reitor da Universi-
dade de Lisboa, essa revolu-

ção só é possível se houver
grande liberdade por parte
dos professores.
"Hoje, o bom professor é

aquele que dedica menos
tempo possível a 'essa tarefa

inútil' que é ensinar, para de-
dicar o máximo tempo possí-
vel a publicar artigos e mais

artigos, muitas vezes meras

repetições de outros já publi-
cados", considera, comple-
tando que "o bom médico
não é aquele que despacha o

mais rapidamente possível
os doentes para se dedicar a

outras quaisquer atividades".
Num discurso proferido

ontem, na Sessão Solene do

724.°"aniversário da Univer-
sidade de Coimbra, o vence-
dor do prémio patrocinado
pelo Jornal de Notícias e o

Banco Santander, defendeu
uma maior flexibilidade das

disciplinas universitárias,
"capaz de atender às grandes
questões do nosso tempo,
que se encontram na conver-

gência de áreas diferentes".
Destacou que a universidade
não serve para preparar para

"empregos imediatos, mas

para formar para os empre-
gos todos que iremos tendo
durante ávida".

Outra autonomia
No discurso de abertura da

sessão, o reitor da Universi-
dade de Coimbra, João Ga-
briel Silva, considerou neces-
sário que, na administração
pública, as universidades te-
nham regras próprias. "Deve
ser criada uma figura própria
para as universidades. Não
podemos continuar a ser tra-
tados como institutos públi-
cos, que são estruturas com

pouca autonomia e juntam
setores diferentes", apon-
tou, criticando a gestão dire-
ta das empresas universitá-
rias pelo Ministério das Fi-

nanças, e a falta de capacida-
de das universidades de esco-
lher quem contrata. •

Sampaio da Nóvoa na sessão solene do 724.° aniversário da Universidade de Coimbra



"É pela liberdade
que se educa"
SAMPAIO DA NÓVOA

EX-REITOR DA UNIV. LISBOA

O professor catedrático António
Sampaio da Nó voa considerou
ontem, na cerimónia em que re-
cebeu o Prémio Universidade de
Coimbra de 2014, que "sem liber-
dade não há universidade". "É

pela liberdade que se educa, que
se faz cultura, que se produz ciên-
cia", disse o psicólogo e ex-reitor
da Universidade de Lisboa, ao

agradecer o galardão, que lhe foi

entregue no auditório da Reitoria
da Universidade de Coimbra.


