
Camões dá que falar
Sampaio da Nóvoa quer recolocar Unesco
no debate sobre educação e ciência
•I O antigo reitor da Universidade
de Lisboa Sampaio da Nóvoa, que é

desde o ano passado embaixador de

Portugal na Unesco, está empe-
nhado em trazer a organização para
uma intervenção mais assertiva nas
áreas da educação e da ciência e não

apenas na área cultura, em que esta

instituição multilateral do sistema
das Nações Unidas tem um papel
conhecido e reconhecido.

Sampaio da Nóvoa falava a 18

de fevereiro na série de conversas
'Camões dá que falar', promovidas
pelo Camões, LR, numa palestra
que intitulou Magalhães (500)
e a Lua (50) ¦¦ Que Humanidade ?

As comemorações dos 500 anos
da primeira viagem de circum-
- navegação ao mundo do português
Fernão de Magalhães ao serviço de

Espanha e os 50 anos da chegada
do primeiro homem à Lua, numa
viagem levada a cabo por norte -
-americanos, foram o ponto de

partida para o antigo candidato
nas eleições presidenciais de 2016
abordar vários tópicos.

"Não é por acaso" que a viagem
de Fernão Magalhães "coinci-
de com aquilo que tipicamente
designamos pelo inicio da ciên-
cia moderna", que arranca em
grande parte nos primórdios do
século XVI. Não por coincidência,
acrescentou também, a descoberta
da unidade da Terra e de uma visão
moderna sobre ela é também o iní-
cio de "uma visão moderna sobre a

educação".
Se a viagem de Magalhães dá a

visão da imensidão da Terra e da sua

diversidade, a ida à Lua "dá-nos,
metaforicamente, o movimento
contrário a este. Vemos a Terra a

partir do espaço longínquo, como
a foto tirada pela [sonda] Voyager
I - um ponto minúsculo no meio da
imensidão cósmica (...) do qual de-
víamos tomar consciência e cuidar".

Para sublinhar a importância
da educação e da ciência na etapa
atual da História da Humanidade,
Sampaio da Nóvoa partiu do cruza-
mento destas duas viagens com as

três grandes revoluções da História

da Humanidade (escrita, imprensa e

a digital) - na linha do filósofo fran-
cês Michel Serres (Agen, 1930).

"A visão deste minúsculo grão
deveria ter-nos dado, na perspetiva
de Michel Serres, uma consciên-
cia planetária", ou "a consciência
da nossa unidade, pelo menos em
relação a duas dimensões, que são
dimensões em que todo o diálogo da
humanidade se faz: o planeta Terra e

a Humanidade, em paz com a Terra,
onde vivemos, e com os outros, a

Humanidade de que fazemos parte" .

O problema está em que a visão
da Terra na imensidão cósmi-
ca coincidiu com "um processo
acentuado de globalização que,
num certo sentido, vai fragmentar
a nossa Humanidade", enunciou. O

processo de globalização, subli-
nhou, "acentuou os fenómenos de

fragmentação, de identidades, de

crenças, de religiões, de fragmen-
tação das notícias mais estranhas,
verdades ou inverdades, que ob-
viamente têm como contrapartida
as dinâmicas da digitalização, que

acentuaram, seja junto dos jovens
seja junto dos menos jovens, dinâ-
micas fortíssimas de fragmentação",
"IDENTIDADES EXCESSIVAS"
"O que aparentemente - proces-
so de globalização e processos de

construção do mundo digital - nos
permitiria um mais fácil acesso a

uma dimensão mais global tem-se
vindo a traduzir de forma brutal
nos últimos anos por processos de
maior fragmentação e processos de
menor consciência dessa tal unidade
de que nos falava o Michel Serres. "

"Tem dado origem a processos de
identidades excessivas" - de que
falou o filósofo e ensaísta português
Eduardo Lourenço -

, "fragmenta-
das, por vezes obsessivas, em torno
das quais podemos ler uma grande
parte de todos os fenómenos que se

passam no mundo" - crise euro-
peia, Trump, "fenómenos turcos",
exemplificou. "Grande parte dos

problemas com que nos defrontamos

hoje têm a ver como esses problemas

de identidades, que estão a construir
muitas dificuldades no mundo" e

para as exponenciar tem contribuído
fortemente a 3 a grande revolução da
história da humanidade, a revolução
digital.

"Esta revolução", alerta o embai-
xador de Portugal na Unesco, "tem
consequências definitivas, totais,
enormes nos planos da educação,
da ciência, da política e da cultu-
ra". Focando-se na educação e na

ciência, os temas que lhe interessam,
Sampaio da Nóvoa afirma que, "no
quadro desta revolução, estamos a
assistir a uma mudança quase radi-
cal da escola" . "A escola que con-
cebemos ao longo da era moderna,
que construímos e consolidamos ao

longo do século XIX e da contem -
poraneidade do século XX está hoje
praticamente a desaparecer debaixo
dos nossos olhos" , em particular a
escola pública, num processo que o

antigo reitor designa por "metamor-
fose".

"Ao mesmo tempo, no plano da
ciência (...), esta mesma fragmen-
tação, dissolução, está a aconte-
cer de forma imensa", considera.

"Aquilo que designamos como a

guerra contra a ciência, as negações
diversas da ciência, com conse-
quências brutais nalguns países" ,

nomeadamente no que diz respeito
ao grandes temas das alterações
climáticas, da desigualdade, da

pobreza e dos fenómenos da miséria.
Esta situação é hoje clara em países
como os Estados Unidos da América,
da América do Sul, e faz -se sentir
em Portugal. "É provavelmente
um dos maiores de retrocessos que
nós temos em relação aos anos 500
anos de Magalhães, ao processo que
construiu a era moderna através do

pensamento científico", rigoroso,
"que foi construindo as possibilida-
des da nossa vida coletiva" .

"E por isso que, nas áreas da
ciência e da educação", Sampaio
da Nóvoa "gostaria de ver a Unesco

a ter um papel forte neste debate" .

Com o acordo do governo português
Sampaio da Nóvoa tem estado a



pugnar desde que chegou à Unesco

para que esta organização do sistema

das Nações Unidas se envolva nos

debates sobre educação e ciência.

"Espero ao longo de 2019 poder ter
boas notícias sobre isso, envolvendo

a Unesco, primeiro, num debate

sério sobre o futuro da educação" .

Para além dos objetivos em

larga medida quantitativos da

agenda 20/30 sobre educação da

Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Económico

(OCDE), entidade de matriz econó-
mica que Sampaio da Nóvoa reco-
nhece definir "desde o principio do

século XXI" no plano internacional,
as políticas educativas, "nomeada-
mente através do programa PISA" ,

"não podemos deixar de nos inter-

rogar em que tipo de escola, com

que tipo de educação". "Como é que
a escola, a educação, os professores
vão funcionar, como é que os pro-
gramas vão ser dados?", pergunta.
"Infelizmente a Unesco tem estado

ausente deste debate", diz.
Não estando parada - a Unesco

organiza estatísticas e tem projetos
em África - não tem tido "a capaci-
dade de ter um pensamento que de

algum modo influencie os debates

das políticas públicas de educação" .

"É absolutamente central devolver
à Unesco uma capacidade que ela

já teve - nomeadamente com dois

célebres relatórios de educação, pu-
blicados em 72 e 96, um coordenado

pelo Edgar Faure, outro por Jacques

Delors - mas que deixou de ter" .

MULTILATERALISMO
A razão deste retrocesso está num
outro tópico que pontuou a inter-

venção Sampaio da Nóvoa: a crise

das organizações multilaterais. A
Unesco, disse, é "uma estrutura que
está hoje muito bloqueada, como
estão as estruturas multilaterais".
Atribuiu o bloqueio das organiza-
ções multilaterais a "muitas razões,

financeiras, burocráticas...", mas

citando o secretário-geral das

Nações Unidas, o português António
Guterres, o atual vice-presidente
do Conselho Executivo da Unesco

explicou que existe "um conjunto de

regras que tornam difícil que estas

organizações multilaterais estejam
a cumprir na plenitude aquilo que
deviam cumprir".

Em particular na Unesco, dando

particular ênfase a dois aspetos: por

um lado, os países membros levam
à organização problemas e questões

que a Unesco não tem vocação nem

capacidade para resolver; por outro,
a mudança, que historiou detalha-

damente, no perfil dos represen-
tantes dos países com assento na

Unesco, que passou de cientistas e

educadores - de que foram exmplos
Albert Einstein e Claude Lévi-
Strauss - para pessoas com um perfil

político maia acentuado. Como

resultado, o embaixador de Portugal
não vê à volta da mesa pessoas
"com interesse em temas de cultura,
ciência e educação". "Quando esses

temas são trazidos, as salas come-

çam a esvaziar-se ou começam
a vir os números dois ou três das

delegações".
Reconheceu, contudo, que na

área da cultura, em especial do

património, "a Unesco tem feito um
conjunto de intervenções interes-
santes". "Podemos discutir se não

há património mundial a mais, se as

listas devem continuar eternamen-
te ou não, mas tem cumprido um

papel importante de preservação
de algum património material e

imaterial".
Sampaio da Nóvoa está assim

envolvido numa iniciativa no sentido
de dar à Unesco "capacidade" de

"voltar a ser um fórum de debate
sobre as políticas educativas, cons-
truindo a ideia do que é uma visão de

futuro sobre educação". "É provável

que ao longo de 2019 consigamos já
recolocar um pensamento da Unesco

sobre isso", antecipou.
Entendo por outro lado que

"não há democracia sem ciência",
o antigo reitor da Universidade de

Lisboa deu conta que, no campo da

ciência, a iniciativa vai no sentido
de envolver a Unesco "no que é

hoje um dos debates mais impor-
tantes do campo científico em todo
o mundo, ao qual as novas gerações
estão particularmente sensíveis,

que é o conceito da open science

(ciência aberta)". Porquê? "Porque
a ciência ficou refém de muitos

interesses, lógicas comerciais,
interesses editoriais, de muita coisa

que, de algum modo, aprisionou
a ciência dentro de determinados

círculos", explicou, ilustrando com
o exemplo do pagamento que os

investigadores têm de fazer do seu
bolso a revistas científicas para que
estas avaliem se publicam ou não
os resultados dos seus estudos. "Há

qualquer coisa que não funciona

numa ciência que vive em circuitos

que não são normais".
Mas na questão da open scien-

ce, o que verdadeiramente lhe

interessa é "a ligação entre a ciência

e a sociedade" "a participação dos

cidadãos na definição das agendas
científicas". "Os cidadãos que dão

o dinheiro para a ciência têm a

obrigação e o direito de participar
na definição das agendas científicas.

Aquilo que designamos por vezes

como uma 'ciência cidadã', de

compromisso do ponto de vista das

cidadanias".
Tudo isto na grelha dos quatro

'cês' - conhecimento, criação,
comunicação e cidadania - que
devem pautar as abordagens à

educação e à ciência. Se em última
análise tudo se resume ao conheci-

mento, segundo diz, é a cidadania

que nos dá "a capacidade de nos



incluirmos na vida das nossas

sociedades", o que
" não é possível

sem a dimensão da ciência e a

dimensão da educação".
Por último, Sampaio da Nóvoa

disse existir "uma terceira dimen-
são" sobre a qual "gostaria de poder
intervir de forma mais nítida dentro
da Unesco", mas relativamente à

qual ainda não encontrou "o pensa-
mento certo" para a traduzir, "que é

obviamente a questão da língua por-
tuguesa". Falando no Camões, LR,
declarou que "a questão da língua

portuguesa é uma questão central" e

"decisiva" para si.


