
António Nóvoa
'Precisamos de unir as nossas universidades'
O antigo reitor, e agora reitor honorário, da Universidade de Lisboa, autor de uma importante obra científica - com destaque

para a obra O Tempo dos Professores -
,
tem trabalhado muito no Brasil, onde goza de grande prestígio e foi agora doutorado

hanoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é a sua intervenção nesse ato que aqui publicamos na íntegra

([ O espelho é uma prodigiosa, e peri-
gosa, invenção dos humanos. Desde

esse dia, conhecemos o nosso rosto e,
nele, vemos o retrato do que somos,

mas também tudo o que não somos ou

não conseguimos ser , e já não seremos.

Ao refletir-nos, o espelho obriga-nos a

uma reflexão. E mais ainda quando nele

surgem outras imagens de nós, como

aquelas que, agora, me foram devol-
vidas pelos colegas da Universidade

Federal do Rio de Janeiro. Sinto-me

como Teixeira de Pascoaes quando
Columbano lhe desenhou o retrato:

"Agora, não é o meu retrato que se

parece comigo; sou eu que me pareço
com o meu retrato. Esse retrato é que é a
minha primeira pessoa; eu não sou mais

do que a segunda" .

Sei que é um retrato distorcido pela

generosidade do vosso olhar, mas é

um retrato que me honra, e a honra

para mim tem um sentido muito claro.

E compromisso. E responsabilidade.

Projeta- se no futuro
, naquilo que ,

juntos, podemos fazer.

Não há prenda mais valiosa do que o

vosso gesto. O meu espelho é a biblio-

teca, com todos os livros que li e a infi-
nidade daqueles que nunca lerei, e que
tanta falta me fazem. Também eu penso

que o mundo existe para terminar num
livro, esse livro aberto que Mallarmé

quis escrever, e não conseguiu.
Gostaria de viver "acampado" no

Real Gabinete Português de Leitura,
à procura da história e da cultura que
juntam Portugal e Brasil numa única

"nação", de muitas feições. Quando
olho o mar é nele que encontro a língua
portuguesa, é nele que me encontro.

Por isso, ninguém estranhará que

1994 seja um ano fronteira no espelho
do meu passado. Háumanteseum

depois. Nesse ano, vim ao Brasil, pela

primeira vez. Um Congresso. Com Paulo

Freire. Nunca mais daqui saí. O que sou,
devo-o ao Brasil, à forma como aqui fui

recebido, aos diálogos e aprendizagens

que aqui fiz.

São 23 anos, continuados, de

presença, de encontros, de trabalho

conjunto, com duas estadias longas. A

primeira em Brasília, na Unesco e na

Universidade, um tempo luminoso da
minha vida. A segunda, ao longo deste

ano , aqui na UFPJ. Agradeço ao reitor,

prof. Roberto Leher, e a todas as pessoas

que tornaram possível a minha missão

académica no Rio. Mesmo atingida pela

corrupção e pela violência, esta cidade

não tem igual e "vai cumprir seu ideal" .

Será pela educação. Será pelo conheci-

mento. Será pela criação.

Espero ter sido capaz de contribuir

para um novo desenho institucional

da formação de professores. Porque a

formação de professores é importante?
Certamente, mas não é só por isso. E

porque este é um sinal, um gesto ne-
cessário da Universidade , um gesto de

compromisso com a educação básica,
com a escola pública, com a sociedade.

Será excecional se o fizerem. A vossa

legitimidade estará inteira nesse gesto.

Porque em momentos de crise
,
tão dura

como aquele que vive o Brasil, temos de

nos virar para "fora" e marcar a nossa

presença na sociedade. A mudança de-
cide- se na coragem do primeiro passo.
Não podem ser apenas palavras, procla-
mações, que deixam tudo na mesma.

Recordo o que escreveu José

Rodrigues Migueis no seu Espelho
Poliédríco-. "As coisas, quando mudam,
é: a) para melhor; b) para pior; c) para
ficarem na mesma. Esta saída é mais

frequente do que se imagina". As coisas

não podem ficar na mesma. E tantas

vezes ficam. Temos um impulso de in-
dignação, mas é como se a mudança não

fosse connosco, apenas com os outros.
É agora, mais do que nunca, que o

Brasil precisa das suas universidades

públicas ,
da inteligência dos seus pro-

fessores e cientistas, da vossa determi-

nação, do vosso compromisso. Vosso e

nosso, pois eu também estou convosco.
Foi isso que fizemos em Lisboa. Em

2011, 2012, 2013. Num dos momentos
mais duros da nossa história, com o

país sem independência, governado por
uma troika externa, com as instituições
públicas debaixo de fogo , a universida-
de também, reagimos, assumimos nós

a mudança, não a mudança que a troika

queria, a que nós queríamos, recons-
truímos a Universidade em Lisboa,

uma universidade pública, aberta, a
Universidade de Lisboa... para o mundo.

Por isso, é tão importante para mim

apresença, neste ato, do reitor António
Cruz Serra. Em conjunto, a dois, a mui-
tos, fizemos o impossível: juntar as duas

grandes universidades de Lisboa. Nesse

dia, dissemos: "o impossível está feito,

agora falta fazer o mais difícil" . O mais

difícil tem sido feito", notoriamente,
notavelmente, pelo António Cruz Serra.

A Universidade de Lisboa é, hoje, sem

qualquer dúvida, a universidade de

referência de Portugal e da Península

Ibérica, e mesmo da Europa do Sul. Não

é pouca coisa...

Uma universidade que, de Lisboa,
se projeta no mundo e, desde logo, no
mundo da língua portuguesa. As nossas

duas principais universidades, das ca-
pitais históricas do Brasil e de Portugal,
a UFPJ e a Universidade de Lisboa, têm
uma responsabilidade imensa na cria-

ção de um espaço académico integrado.



Permitam- me um desejo: que esta

cerimónia contribua para isso, para uma
livre circulação dos nossos estudantes,

e diplomados, dos nossos professores e

cientistas, para duplas titulações, para
trabalhos científicos conjuntos.

Precisamos de unir as nossas uni-
versidades. E mais do que colaboração,
é união. Porque disso depende o nosso

futuro comum. Porque disso depende
a projeção da língua portuguesa como

uma das grandes línguas do conhe-
cimento e da ciência no mundo. E o

conhecimento e a ciência são o futuro

dos nossos dois países.
As duas entradas da Reitoria da

Universidade de Lisboa foram dese-

nhadas por Almada Negreiros. Ouço-o
dizer: "Nós não somos do século de

inventar as palavras. As palavras já
foram inventadas. Nós somos do século

de inventar outra vez as palavras que já
foram inventadas".

A palavra público, de coisa pública,
de respublica, já foi inventada há
muito tempo, mas eu quero inventá-la
outra vez, perante vós. A afirmação do

público fez-se sempre num quadro de

presença e de pertença, de trabalho em

comum, de participação, de proximida-
de da decisão. A sua erosão, nas últimas

décadas, deve -se, em grande parte, ao

primado da globalização e à glorificação

do privado. É um debate central para o

nosso tempo. Vou falar dele, breve-

mente, a partir de três desdobramentos

sempre presentes na minha história:

escola pública, universidade pública e

ciência pública.

1Precisamos de inventar outra vez a
escola pública, com a mesma força da

sua invenção no século XIX. Precisamos

de mudanças profundas na organização
da escola, do trabalho pedagógico e das

aprendizagens. Precisamos que a escola

seja um ambiente propício às crianças
do nosso tempo.

Mas clamar por estas mudanças
não significa ceder ao recolhimento
da educação em ambientes privados,

domésticos, familiares, nem aceitar

que as lógicas privadas tomem conta da
"coisa pública".

2Também a universidade pública

precisa de ser inventada outra vez.
A impressionante expansão do ensino

superior (só na primeira década deste

século, passámos de 100 para 200
milhões de estudantes no mundo, e

dentro em pouco serão 300 milhões)
e a descoberta do "valor económico "

das universidades atraíram muitos
interesses.

Mas não nos podemos desviar da

nossa missão principal: proteger o tra-
balho que não tem "valor económico"
imediato. Para isso, as universidades

precisam de tempo, um tempo lento

que é diferente do tempo das outras

instituições; precisam de uma liberdade

incondicional, a liberdade académica,

certamente, mas também a liberdade

para adorarem as suas próprias formas

de governo e de gestão.
A nossa ambição maior tem de ser

tornar pública a universidade
,
colocá-la

na cidade
, nos grandes temas e proble-

mas da sociedade, nos grandes desen-

volvimentos tecnológicos, na ligação
às empresas, nas políticas públicas,
dar-lhe centralidade na polis.

3E,
nesta universidade, temos de

travar uma batalha pela ciência

pública. Muitos investimentos públicos
em ciência têm sido capturados por
interesses comerciais ou por políticas
de publicação em revistas de elevado

custo. Hoje, é preciso tornar acessíveis,

a todos, os resultados da pesquisa. Esta

urgência é ainda maior no tempo de

negação da ciência, defakenews, que
estamos a viver. Não podemos pôr em
causa avanços do conhecimento que ,

em muitos casos, são fruto de um traba-
lho de décadas ou mesmo de séculos.

Temos uma imensa responsabili-

dade na produção científica, mas essa

responsabilidade estende- se à difusão

da ciência na sociedade. A ciência e a
cultura científica são duas faces de uma
mesma moeda.

Aqui ficam, telegraficamente,
três desdobramentos de uma ideia do

público que tem de ser, como queria
Hannah Arendt, um espaço comum de

expressão das diferenças, um espaço de

deliberação conjunta.
Se perdemos a escola pública, a

universidade pública e a ciência pública
perderemos o "cimento" principal das

nossas sociedades.

Também há um espelho do futuro. Mas,
sobre esse, só vos posso falar daqui a

alguns anos... Interessam-me os es-

pelhos de múltiplas imagens, infinitas,

que desembrulham o pensamento, que
nos provocam dúvidas. Gente de muitas

certezas anda quase sempre enganada.
A dúvida é o único estado que nos pode
cultivar e elevar.
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António Nóvoa, na UFRJ "Não posso, nem quero, abdicar de lutar pelas causas em
que acredito"



Na vida, não fiz tudo o que quis, mas

quis tudo o que fiz. A isso
,
chamo eu

liberdade , uma liberdade que é procura,
e não resultado, que é caminho, e não

chegada. Uma liberdade magistral-
mente exposta por um poeta do Rio ,

Wlademir Dias-Pino, que escreveu

assim num espelho: "A liberdade é

sempre experimental." É mesmo... está

sempre a recomeçar, está sempre a ser

inventada outra vez. Esta é a minha
única certeza.

Sei que "vou ser sempre o que me
falta" (Manoel de Barros) , mas sei tam-
bém, e essa é a minha maior honra, que
não posso, nem quero, abdicar de lutar

pelas causas em que acredito.

E este o meu compromisso de honra

perante vós. E com este compromisso

que aceito, e agradeço, a distinção que

hoje me é concedida.
Já pertencia, mas agora perten-

ço ainda mais, e para sempre, aesta

Universidade, à Universidade Federal do

Rio de Janeiro, jl




