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Educação, Tolerância, Globalização  

  Na era da globalização, os sistemas educativos confrontam-se com muitos e 
variados desafios de envergadura: garantir a eficácia das suas estruturas, adaptar-
se às mudanças rápidas de uma era de incertezas, ter em conta as diferenças 
étnicas, sociais e culturais dentro da mesma nação, enfim conceber novos planos 
para uma educação ao longo da vida que inclua todos os setores etários e étnicos 
de comunidades cada vez mais diferenciadas, provisórias e mutantes. As noções 
filosóficas de identidade e de cidadania são valores conceptuais que se opõem à 
iliteracia e à exclusão, são dois conceitos libertadores em oposição dialética a duas 
realidades opressoras. O mundo do futuro já chegou, com as novas pontes e os 
objetivos globalizantes das suas utopias e não pode mais prescindir de uma nova 
filosofia da educação e de uma reforma profunda dos sistemas tradicionais de 
ensino, cuja ineficácia é por demais evidente.  

  Palavras chave: Globalização, Educação, Cidadania, Exclusão.  

 

 

 

I  

  Ninguém programou, ninguém previu, ninguém avaliou com antecedência as 
consequências da globalização. Quando intelectuais como Marshall McLuhan 
formalizaram os conteúdos e descreveram a realidade emergente, já a aldeia global 
não era mais um conceito mas um fato consumado e os sintomas da nova ordem 
repercutiam-se pelo mundo inteiro. Tinha acontecido aquilo que não pode mais voltar a 
acontecer: tomarmos consciência de um mundo novo, criado por nós, cuja génese e 
crescimento escaparam ao controle dos seus criadores. Isto é uma derrota, o caos para 
todos os sistemas de educação do mundo atual, que criaram as alfaias, os 
instrumentos, os sistemas e as tecnologias de um mundo novo e todos acabámos 
surpreendidos e esmagados pela metropolis que engendrámos. Não pode voltar a 
acontecer uma coisa assim. Foi mais ou menos há uns cinquenta anos que acordámos 
para esta realidade que ainda não enxergámos na sua verdadeira amplitude: são 195 
nações independentes, 600 grupos linguísticos e uns 5.000 grupos étnicos interligados 
por redes comerciais e de comunicação instantânea pelas quais circulam sem limites, 
atravessando fronteiras permeáveis, pacotes de mensagens pessoais, negócios, 
técnicas de produtividade, intervenções cirúrgicas, desporto, pornografia, religião… A 
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grande mudança começou com a eletricidade (1873), depois veio o telefone (1876), o 
automóvel (1886), o avião (1903), a televisão (1926), o computador (1946), o 
microprocessador (1971, o código de barras (1974) e a Internet (1991). De todos estes 
instrumentos, só o último se escreve ainda frequentemente com letra maiúscula.  
  A história da humanidade é o relato crítico e objetivo da educação dos povos, 
das suas utopias e dos seus desesperos na busca, na salvaguarda e na alienação dos 
seus tesouros – a que o historiador britânico Arnold Toynbee (1889-1975) chamava 
simplesmente a ascensão e o declínio das civilizações, aquelas mesmas civilizações 
mortais de que falava o filósofo e poeta francês Paul Valéry (1871-1945) no ano do fim 
da última guerra grande, inspirado no espetáculo macabro da matança e da destruição 
irracional de etnias e de cidades inteiras. Não tem mais quem duvide hoje de que o 
progresso e o bem-estar dos povos dependem do nível de educação dos cidadãos e da 
capacidade deles em aceder a todos os conhecimentos e bens disponíveis, o que 
condiciona a sua capacidade produtiva e o seu perfil ético, ou seja: a educação 
concede ao cidadão o poder de transformar o mundo onde nasceu e a humildade de 
deixar aos que nascem depois dele as alfaias para novas e diferentes intervenções. São 
as cangas e os arados da modernidade. A participação de todos na feitura dos bens 
disponíveis e a acessibilidade de todos aos bens necessários à plena realização pessoal 
são condições essenciais para o exercício da cidadania, o que é negado ainda a muitos 
habitantes do planeta por poderes políticos, religiões, interesses económicos e cartéis 
financeiros. A educação é o processo pelo qual cada indivíduo enxerga e domina o 
mundo que herdou, para poder transformá-lo e afeiçoá-lo aos projetos de uma 
coletividade insatisfeita. A escola, no seu conceito vasto e abrangente, é um roteiro 
continuado de compreensão e de manipulação do mundo, que traça a ambição e guia o 
gesto de todas as sementeiras.  
      Um dos fatores de otimismo que tranquiliza as consciências é a crescente vaga de 
associações económicas e de defesa mútua entre países, das quais a ONU, a NATO e a 
União Europeia foram no seu tempo os primeiros e os mais emblemáticos exemplos. A 
ONU tem representantes de 192 das 195 nações do planeta. A organização do Tratado 
do Atlântico Norte, criada em 1949, estende-se hoje a 28 nações e dispõe de uma 
força de intervenção composta por 3,5 milhões de militares. Já pouca gente sabe 
exatamente para que serve, mas tem quase setenta anos, o que é uma idade 
respeitável. A UE era até hoje a única associação de países que concedia uma 
cidadania multinacional a cerca de quinhentos milhões de habitantes de vinte e oito 
estados; o futuro é incerto, já começou a desmembrar-se e tudo indica que começa a 
desmoronar-se, mas ainda sobrevive graças a tratados de circunstância. A população 
de toda a Europa é de 738 milhões, espalhada por meia centena de países. A União 
Europeia, que muitos políticos assombrados pretendem oferecer-nos como um fato 
consumado, será na melhor das hipóteses um projeto incipiente, quiçá apenas uma 
herança positiva dos pavores sofridos no século passado e terá que ser inteiramente 
reformulada, a começar pela sua Constituição, em estado embrionário e praticamente 
inviável nas suas mais recentes tentativas de formulação. O tratado de Maastricht 
(Fevereiro de 1992), onde a designação de Comunidade Europeia foi substituída pela 
de União Europeia e o tratado de Lisboa (Dezembro de 2007) tentaram suprir a falta 
de uma Constituição, mas são alicerces frágeis, já que a ratificação dos mesmos exigiu 
verdadeiros exercícios de contorcionismo político para serem validados por todos os 
países membros da comunidade, esquivando-se ao voto dos cidadãos – um vaudeville 
que nem de Tristan Bernard, mas exibido longe das plateias para não provocar 
sobressaltos. Sem Constituição, a União Europeia rege-se por tratados e regulamentos 
de uma extrema complexidade que a grande maioria dos cidadãos comuns não 
enxerga nem procura entender. Um mau augúrio.   

Pelo caminho que leva, em 2050 a população de toda a Europa terá baixado 
para 640 milhões de habitantes, a mesma que tinha em 1960; a população dos atuais 
países da UE não ultrapassará os 430 milhões (a adesão da Croácia, 28º país membro, 
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acrescentou em Julho de 2013 apenas 4,5 milhões de habitantes e entretanto haverá 
que descontar os 65,5 milhões de britânicos que decidiram deixar a União), estará 
envelhecida e não terá mais viabilidade económica se continuar confinada a um clube 
de países ricos. A crise económica e financeira, agravada por uma crise demográfica, 
exige uma urgente reformulação da estratégia produtiva e social da União Europeia. O 
continente africano, o mais pobre do planeta, que em 1960, no início da independência 
das ex-colónias, tinha 210 milhões de habitantes, tem hoje a mesma população que a 
Europa comunitária, e apesar da instabilidade, das guerras e conflitos étnicos que 
afetam vinte países africanos, das epidemias como a sida e a malária, terá em 2050 
uma população superior a 1.500 milhões de habitantes, maioritariamente jovem, pouco 
instruída e sem futuro. Bastam os números para se entender que a qualidade de vida 
não está certamente assegurada pelos “clubes de nações ricas” para cidadãos de 
primeira com um património bem defendido em mega condomínios fechados e vigiados 
por poderosíssimos sistemas de segurança. O futuro terá que contemplar associações 
sólidas entre países ricos do norte e países pobres do sul, tendo como objetivos o 
crescimento sustentável de uns e de outros, para que cada qual cresça no seu espaço, 
partilhando educação, tecnologias, produtividade e consumo. A Comunidade Europeia, 
a NAFTA, até o Mercosul, foram apenas os primeiros ensaios para a grande mudança 
do futuro que já começou, baseada em outros valores, já profetizados. O continente 
asiático é sem dúvida a grande incógnita do século XXI, mas será o motor da história 
daqui por diante, com a sua capacidade inovadora e o absoluto domínio demográfico. 
Em 2050 o continente asiático terá o mesmo número de jovens de menos de dezasseis 
anos que toda a população da União Europeia, maioritariamente envelhecida. 
  Curiosamente, o primeiro Prémio Nobel da Paz da nova era (2001) foi atribuído 
à Organização das Nações Unidas e ao seu secretário-geral o ganês Kofi Annan, pela 
dedicação a um mundo melhor organizado e mais pacífico (mais concretamente pela 
criação do Fundo Global de Luta contra a Sida (AIDS), a Tuberculose e a Malária), 
ainda sob a forte emoção do espetáculo aterrador dos ataques suicidas ao Pentágono e 
às torres do World Trade Center. O surpreendente acontecimento do 11 de Setembro 
de 2001 foi um prodigioso espetáculo mediático, porventura o maior que o mundo 
jamais presenciou e que abalou de modo compulsivo a tranquilidade das consciências. 
Outros houve ao longo dos tempos com maior impacto, mas não havia mediatização 
para comover ao mesmo tempo tantas criaturas. O massacre de São Bartolomeu, que 
lançou a matrona toscana Catarina de Médicis para os píncaros do sucesso, a vitória de 
Pizarro na matança de Tenochtitlán, a chacina dos Goitacazes em Cabo Frio, foram 
feitos muito mais impressionantes que os de Nova Iorque, só que não tiveram o 
impacto da mediatização. Logo após a vistosa destruição do WTC, cuja matança não 
representou mais de que uma gota de orvalho num deserto, comparada com outras 
calamidades do mesmo género de antes e depois, todos os governos ocidentais 
sentiram a necessidade de reforçar as medidas de segurança tanto internas como 
defensivas, contra os perigos de uma violência globalizada. Criou-se uma nova 
indústria, a do medo, geradora de milhões de postos de trabalho. Multiplicaram-se as 
intervenções de intelectuais, políticos e religiosos repetindo quase em uníssono as 
profecias daqueles que até então eram considerados marginais e apenas recebiam o 
epíteto de utopistas e que diziam: pobreza e exclusão são o berço de todos os 
fanatismos e de todos os terrorismos; a ignorância é a mãe da intolerância, da 
pobreza e da exclusão. Até há quem faça agora análises e leituras corriqueiras de 
dados e se exponha a comentários incorretos contabilizando troféus nas prateleiras: os 
muçulmanos são a maior religião do mundo, em maior crescimento e a que alimenta os 
maiores fanatismos, contando com 1.200 milhões de crentes. Desde o início do século 
XX até aos nossos dias houve sete deles contemplados com o prémio Nobel. Os judeus 
são catorze milhões espalhados pelo mundo inteiro, praticamente o mesmo número 
que em 1933 (cerca de 1,2% do número de muçulmanos) e foram contemplados até 
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hoje com cento e vinte e nove prémios Nobel. Assunto de conversa socialmente 
incorreta.  

 Quando terminou o Fórum Mundial de Davos de 2009, o ex-libris do mundo 
novo globalizado, pela primeira vez depois de dezoito anos ninguém ousou fazer 
previsões, ninguém apontou caminhos alternativos, ninguém propôs quaisquer esboços 
de soluções. Aqueles que se envaideciam antes com os títulos e as responsabilidades 
da resolução dos problemas económicos e sociais do mundo, deixaram o evento 
envergonhados e cabisbaixos confrontados com uma crise anunciada sem solução 
previsível. Os mesmos que deixaram que os problemas acontecessem não tinham mais 
soluções para a catástrofe que se anunciava. Entrávamos numa nova época 
messiânica, necessitávamos de um novo e poderoso Encoberto, um Messias, quiçá e 
porque não el-rei D. Sebastião. Todos esperavam que o presidente dos Estados Unidos 
surgisse com uma solução mágica que, fosse ela qual fosse, deixaria uma réstia de 
esperança. Mas o Big Brother  Barack Hussein Obama explicou que tinha sido eleito 
para resolver em prioridade os problemas do seu país e não os do mundo. No 
alternativo Fórum Mundial Social de Belém do Pará desse mesmo ano, as 
reivindicações das nações indígenas e as manifestações dos gays e lésbicas 
conseguiram abafar os discursos de três presidentes de nações sul-americanas. Assim 
uns e outros adiaram, felizes e sem remorsos, a data do retorno do Mahdi – o salvador 
encoberto… O Forum de Davos (Janeiro de 2017) não teve grande alarido, quiçá por 
causa da vaga de frio intenso que assolou a Europa, ou então pela expectativa do que 
iria acontecer com a tomada de posse do novo e imprevisível presidente dos Estados 
Unidos, o que não impediu os países asiáticos de marcarem posições, avisando muito 
discretamente que eles são a maior concentração de humanos do planeta, que não 
pretendem renunciar à globalização e que não serão eles a alimentar as guerras 
comerciais que se anunciam. A OXFAM fez questão de lembrar que a distribuição da 
riqueza se processa agora da seguinte forma: os oito homens mais ricos do planeta são 
donos de uma fortuna igual à da metade mais pobre de toda a população do mundo. 

  

  

II  

  

    As temáticas geradoras de sistemas de ideias neste início de século convergem: não 
tem congresso, convénio, conferência, simpósio ou arraial de políticos, de intelectuais, 
de associações culturais, simples conversa de café ou blogue de intelectuais em 
desespero criativo que não argumente sobre exclusão, cidadania, globalização e se 

refira às tecnologias da informação como pão do seu forno. Misturando qualquer uma 
destas noções capitais às preocupações corriqueiras tais como o emprego, a saúde, a 
educação, a religião, a política, o feminismo, o armamento, a poluição, o desporto, o 
estresse, a justiça, os direitos dos animais, os furacões, os terramotos, o aquecimento 
global, o terror e a corrupção dos políticos, conseguimos elaborar uma panóplia de 
ementas capaz de entreter, entusiasmar e provocar multidões. Não há personalidade 
pública, do domínio da política ao desporto, da religião ao jet-set, que não se sinta 
obrigada a participar na festa e a dar um ar da sua inteligência, dissertando com 
mestria e lucidez sobre qualquer uma das incontáveis combinações que estes temas 
proporcionam.  
      O mesmo acontecia há vinte anos com outras temáticas geradoras, que 
atordoavam os arraiais com temas de alienação, opressão, liberdade, conscientização 
e que foram substituídas pelas que nos seduzem agora, à medida que caía o muro de 
Berlim, que um punhado de países asiáticos disparava repentinamente num 
crescimento prodigioso e que o ocidente despertava da sua idade da inocência, 
ameaçado pelos fanatismos religiosos e sacudido pelos escombros fumegantes dos atos 
desesperados dos sem dó, dos sem terra e dos sem voz. Ao calendário da guerra fria, 
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que proporcionou estabilidade e progresso a uma geração inteira acomodada com 
privilégios generosos, sucedeu um tempo de paz armadilhada caraterizada pela 
instabilidade e pela arbitrariedade dos valores e dos direitos até agora considerados 
intocáveis. O mundo ocidental deixou-se seduzir pelo enredo de uma tragédia que 
opunha as vítimas do comunismo aos construtores do capitalismo, delirando com o 
desfecho anunciado, enquanto em outro palco se desenrolava a primeira cena de uma 
outra história à qual ninguém prestava atenção mas que implicava um número de 
atores muito mais considerável e um desfecho imprevisível. O ocidente de todas as 
vaidades e de todas as soluções, dos modelos de progresso e de felicidade, deixou-se 
contaminar pelas suas próprias certezas e tornou-se a vítima da sua própria arrogância.    
     A referência final de todos os discursos pedagógicos neste início de um novo 
milénio é a noção de globalização, uma sociedade planetária que se anuncia de 
conhecimento e de aprendizagem permanentes, de tecnologias e de produções 
partilhadas, de informações e de éticas assumidas e respeitadas. Os otimistas 
consideram que esta “imagem de marca” do nosso tempo vai produzir rapidamente 
uma nova era de bem-estar, de liberdade, de democracia e de solidariedade, depois do 
caos provocado pela mudança. E havia razões que justificavam este otimismo, quando 
se fazia uma rápida leitura dos números fornecidos pela ONU: em 1970, 35% da 
humanidade morria de fome; em 2005 esse número baixou para 17%; as estimativas 
para 2030 são de 6%. Porém, em Setembro de 2016, vários organismos ligados à ONU 
(FAO, FIDA, PAM, UNESCO e OMS) revelaram uma outra realidade: em 2016 havia 
mais 38 milhões de pessoas a passar fome do que em 2015, devido sobretudo à 
proliferação dos conflitos na África e no Oriente Médio. O escritor e político checo 
Waclav Havel acreditava que a globalização era irreversível e que beneficiaria 
incondicionalmente a todos; achava também que seria possível atingir os seus 
benefícios sem sofrer o impacto negativo da mudança de mentalidades. Este continua 
a ser o voto piedoso e a utopia de todos os otimistas: ultrapassar a ambição egoísta, 
guardando tão-somente a ambição, mas para uma finalidade sublime, a de uma justa 
partilha coletiva e solidária. Pela primeira vez na sua história, através do Instituto de 
Investigação para o Desenvolvimento Social, as Nações Unidas preocupavam-se, em 
1995, pelo fato de 4/5 das riquezas do mundo beneficiarem apenas a 1/5 da 
população. Dez anos depois, em 2005, o cenário era apresentado de outra maneira, 
mas traduzia as mesmas preocupações: dos 6.000 milhões de habitantes do planeta 
nesse ano, 1/6 produzia e consumia 83% do PIB mundial, enquanto os outros 5.000 
milhões partilhavam – e mal - os 17% restantes. Os dados do relatório sobre a riqueza 
mundial produzidos pelo Boston Consulting Group, em Maio de 2013 mostravam que 
1% da população do planeta, que já ultrapassava os 7.000 milhões de seres humanos, 
detinha 39% de toda a riqueza mundial. Em 2015 a mesma percentagem detinha 41% 
dos bens do planeta. Que os grandes organismos internacionais de controlo e 
prevenção se preocupem com estes dados e insistam publicamente na necessidade de 
se encontrarem soluções justas para tais aberrações é de fato um alívio, sem dúvida 
uma faceta positiva do nosso tempo. Mas esses organismos contentam-se em 
observar, não decidem, não aconselham, nem sequer propõem intervenções, mesmo 
quando a perversão atinge píncaros escandalosos. Eles são plateia; não se assumem 
como atores nem sequer como corifeus.   

Os pessimistas lembram que a população do mundo duplicou nos últimos 
quarenta anos e que a percentagem total de pessoas vivendo abaixo do nível da 
pobreza permanece a mesma; lembram ainda que a discrepância entre os 20% mais 
ricos e os 20% mais pobres do planeta era de 30 para 1 há 40 anos, de 78 para 1 em 
2004 e de 82 para 1 em 2008; não deixam de mencionar que em todo o processo de 
globalização a tecnologia é ocidental, os maiores beneficiários são os adeptos do 
capitalismo liberal e que a língua fundamental e dominadora é o inglês. No ranking das 
vinte e cinco melhores universidades do mundo, publicado em Junho de 2013, 19 delas 
eram norte-americanas, 1 canadiana, 4 inglesas e uma suíça. Em 2016 os Estados 
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Unidos, Canadá, Inglaterra e Alemanha dividem entre si os vinte e cinco melhores 
lugares entre as instituições do ensino superior. Em 2017 as duas mais conceituadas 
universidades do mundo eram inglesas. Apesar do declínio do ocidente em 
competitividade, os instrumentos e as regras do jogo continuam a ser ocidentais. 

 Resolver o problema da pobreza é uma prioridade absoluta; no clube dos 
pessimistas situa-se Francis Fukuyama, ex-analista do Departamento de Estado dos 
Estados Unidos, quando lembra que a pobreza é o principal obstáculo ao 
desenvolvimento democrático e ao progresso do mundo, que a miséria é o berço de 
todos os fanatismos, de todos os terrorismos e de todas as intolerâncias que 
também são globais e que na origem de todas as desgraças está o fraco desempenho 
dos sistemas educativos. O choque das civilizações é também a globalização da 
violência, pela repercussão mundial dos conflitos étnicos, religiosos e económicos. 
Assim o descreveu com mestria Samuel Huntington, n’O Choque das Civilizações, em 
1993. A violência urbana aumentou de 40% nos últimos dois anos, nas grandes 
metrópoles do mundo. O jornal A TARDE, de Salvador da Bahia, destacava em Julho de 
2007 na primeira página um artigo com o seguinte título: 2007 teve 28,8% mais 
homicídios do que em 2006. O jornal O GLOBO mencionava em Maio de 2013 que a 
violência na cidade de São Paulo se agravou em mais de 50% em relação ao ano de 
2012. Em 2015 a violência disparou no Brasil para números até então nunca 
imagináveis e fazem parte do pavor quotidiano partilhado por todos os cidadãos das 
grandes cidades. Uma nova ordem económica, novas regras de produção e de 
distribuição de produtos, nova e poderosa dimensão da informação, invasão arrepiante 
da contrainformação, são muitas novidades de uma só vez, controladas por um novo 
poder clandestino, sem opositores nem críticos à altura. No marasmo da nossa 
impotência crónica, sempre é de algum alívio poder interpretar os números e saber que 
as causas dos sintomas parecem diagnosticadas; mas isso não basta para domar e 
gerir a incerteza. A grande profissão do futuro imediato é a gestão da incerteza e 
nenhuma escola, nenhuma universidade oferece formação para este tipo de gestores. 
A violência urbana faz parte nos nossos dias do risco de viver e é assumida como um 
imposto que cada qual paga a cada momento que pisa a calçada e a cada hora que se 
refugia no espaço mais secreto da sua intimidade. A causa está diagnosticada: as 
sociedades cresceram sem terem construído um perfil ético do cidadão, sem que nas 
escolas se ensinasse a dança e a poesia. 

  

  

III  

  

      A função da educação é interpretar o presente, projetar o futuro, edificar pontes 
entre gerações, interligar civilizações. O ensino básico de qualquer escola deve sempre 
começar pela descoberta e pelo respeito do espaço de cada cidadão e daí a 
importância da dança, do movimento coletivo que encanta pela beleza e seduz pela 
harmonia, sem atropelos, sem conflitos. A poesia é a senha de entrada no reino da 
utopia, onde moram os génios que fazem acontecer o impossível. Desde a Antiguidade 
que o comércio cumpriu estas funções e os mercadores desempenharam sempre, ao 
longo da história, uma prodigiosa missão educativa. Eles terão sido os primeiros a 
proteger bailarinos e poetas que arrastavam com eles para seduzir os clientes das 
terras distantes, onde repousavam finalmente as caravanas e onde ancoravam ou se 
varavam os navios. Foram os poetas itinerantes que inventaram e difundiram o 
alfabeto para unir os povos, clientes e fornecedores de bens, através de uma 
linguagem formal. Foi através das estradas e das pontes que o Império Romano criou o 
seu espaço político, militar, comercial e cultural, unindo povos diferentes e distantes. O 
caminho marítimo para a Índia foi uma empreitada comercial que resultou em mais 
uma ponte para um vasto intercâmbio entre velhas civilizações. Foi com base numa 



  7 

união comercial que a Europa, depois de duas guerras desastrosas, decidiu modificar a 
sua história e prevenir o seu futuro, tentando uma união única e singular em toda a 
história das civilizações. Ela é hoje um projeto sem precedentes, de sucesso por 
demais duvidoso, mas poderá ainda tornar-se num espaço único, cujas fronteiras talvez 
possam ainda vir a ser as suas leis e a amplitude da cidadania oferecida aos seus 
habitantes. As ilustrações do papel-moeda de dezoito dos países da União europeia são 
pontes. As novas organizações religiosas que vão surgindo do desmantelamento da 
unicidade do cristianismo crescem em paralelo com fortes organizações comerciais, e 
esta observação é válida tanto para as igrejas pentecostais (250 milhões de 
aderentes), para as igrejas Mórmons e para a Igreja Universal do Reino de Deus, como 
para o Islão da diáspora e o Islão fundamentalista. Em qualquer religião o Pontífice 
(pontifex) ou o Califa é aquele que constrói pontes entre as criaturas e entre estas e os 
seus deuses. Não é possível separar a educação do intercâmbio de ideias, de bens e de 
pessoas entre comunidades e culturas. Pontes. A própria educação, no seu aparelho 
mais comum e convencional que é o de um edifício escolar, não atinge nenhum dos 
seus objetivos se não se fizer desse lugar um espaço lúdico de intercâmbio, de feira, 
um teatro de utopias, de troca de invenções, enfim um comércio de bens e de valores. 
Respeitando a singularidade e as diferenças, são necessárias pontes para que todos 
alcancem o terreiro da festa e as minas que asseguram a riqueza.  
      O modelo das universidades modernas nasceu na Europa do século XIII projetando 
o futuro, construindo pontes e interligando povos. Desde há três séculos antes, no 
tempo da hegemonia do mundo muçulmano, que a Casa da Sabedoria de Bagdad 
partilhava os saberes e os conhecimentos com os irmãos rebeldes do califado de 
Córdova e alargava o intercâmbio de conhecimentos aos eruditos cristãos e judeus. As 
primeiras universidades da cristandade também cresceram num clima de intercâmbio 
de professores e de alunos que tanto ensinavam e estudavam em Pádua e Bolonha, 
como em Paris, Lovaina, Salamanca ou Coimbra. Os portugueses do renascimento, em 
especial os do século de todas as euforias (séc. XVI) passaram, como alunos e como 
professores, por algumas delas. Depois de se terem reduzido, ao longo dos dois 
últimos séculos, de catedrais do saber a faculdades separadas por áreas de 
conhecimento e finalmente a capelinhas de sabichões, vemos de novo as 
universidades, a partir do final do século XX, promoverem intercâmbios através de 
programas oficiais (Erasmus, Sócrates, Ciência sem Fronteiras, etc.) e não só, apesar 
da resistência e da indisponibilidade da grande maioria dos docentes do ensino 
superior em assumirem a responsabilidade de canalizar os cérebros mais brilhantes 
para a resolução de problemas práticos e imediatos da sociedade que os engorda. O 
ensaio é ainda por demais tímido, mas na escuridão do desespero já se vislumbra 
alguma claridade.   
     Na base de todo o processo da construção do futuro está a educação das massas – 
uma empreitada global a longo prazo, que escapa à compreensão e ao modus 
operandi dos partidos políticos e ultrapassa a capacidade de intervenção dos governos 
nacionais. Paralelamente aos sistemas escolares, existem hoje espalhadas pelo mundo 
mais de 15.000 organizações não-governamentais que representam um poder 
educativo e de intervenção mais rápido e mais eficaz que todos os sistemas oficiais de 
educação. Desde a investigação científica e tecnológica até ao combate à corrupção, da 
ecologia ao controle do tráfico de armas, da prevenção de conflitos à luta contra a 
malária, da proteção dos presos políticos às missões religiosas, da defesa dos direitos 
do homem à luta contra o cancro, um exército de voluntários intervém de forma direta 
e eficaz na formação das mentalidades e na ação direta junto dos mais poderosos e 
dos mais necessitados, criando entre uns e outros as pontes que anunciam o futuro. 
Estas organizações autofinanciam-se através da contribuição voluntária de indivíduos e 
de instituições que acreditam na eficácia e na oportunidade das suas intervenções. A 
viabilidade económica das ONG’s depende de seu desempenho e da sua eficiência, 
assim como do progresso das relações comerciais e da riqueza criada pelo intercâmbio 
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de bens; mais uma vez educação e comércio fazem a rota juntos, sendo que as 
instituições educativas não-governamentais se caracterizam pela capacidade de acudir 
atempadamente aos problemas cruciais que afligem e ameaçam a sobrevivência de 
coletividades inteiras. O seu crescimento acompanha a sua credibilidade e o seu perfil 
ético e eficiente ultrapassa em qualidade e em poder de intervenção os resultados das 
instituições oficiais da maioria dos governos dos estados.   
   A pesquisa educacional dos nossos dias deve ter como primeiro objetivo suscitar 
debates e encontrar soluções práticas para uma renovação pedagógica adequada ao 
nosso tempo – a era da globalização, onde se desenrola a dialética dos fenómenos de 
exclusão e de cidadania, sem no entanto deixar de lado os gravíssimos problemas que 
exigem intervenções de urgência, mesmo que sejam soluções a curto prazo. Na 
Europa, Portugal é um país onde o baixo nível da educação e o alto índice de iliteracia 
dos adultos arrastam uma parte muito considerável da população para um nível 
precário de cidadania. Apenas cinco países europeus têm taxa relevante de 
analfabetismo: além de Portugal, o pior país da Europa com 9,5% de analfabetos 
adultos primários, a Grécia e a Espanha têm uma taxa inferior a 3%, Chipre conta 
4,5% e Malta 7,5%, sendo que estes dois pequenos países, juntos, não ultrapassam 
1.100.000 habitantes. Estes cinco países europeus, totalizando 62.000.000 de 
habitantes, possuem os 2.600.000 analfabetos primários da Europa; desses, cerca de 
1.000.000 são portugueses, aos quais se acrescenta outro milhão de analfabetos 
funcionais, aqueles que, sabendo ler, não entendem nem se servem da mensagem 
escrita. No conjunto dos países do mundo, os de língua portuguesa (a terceira língua 
ocidental de maior relevância, depois do inglês e do castelhano) encontram-se em 
níveis inaceitáveis de progresso económico e social, alguns entre os mais pobres do 
planeta. Projetar uma revolução educativa é a mais nobre das tarefas, a mais profética 
das utopias para o espaço da língua portuguesa.  
   A história da expansão da nossa língua pelo mundo foi o resultado de uma 
necessidade de sobrevivência em momentos de aflição, de um espírito empreendedor, 
de conhecimentos científicos, de tenacidade, entusiasmo, ambição e utopia. Ela está 
cheia de momentos difíceis, de golpes de génio e de audácia, controversos alguns, 
outros até vergonhosos, mas o gosto e o jeito de fazer grande e bem não é estranho 
nem repugna aos que falam a língua portuguesa. Os grandes traços da nossa história, 
feita de muitas miudezas e de alguns momentos sublimes, sempre foram da 
responsabilidade de um punhado de corajosos, quantas vezes desprezados! Entre nós, 
o sucesso não se mede pelo reconhecimento nem pelo carimbo do poder; sempre foi 
uma questão de pragmatismo e de coragem de espíritos esclarecidos e solitários. A 
história do poder político em Portugal é uma novela triste, uma história de ingratidão.  
   Num país como Portugal, com 20% da sua população adulta excluída da 
cidadania ou vivendo uma cidadania precária por razões de analfabetismo primário e 
funcional, a prioridade de todos os intervenientes na educação, sejam eles políticos, 
investigadores, industriais ou comerciantes, só pode ser uma: orientar os professores 
disponíveis, prepará-los e investir os fundos que forem necessários na melhoria da 
educação da juventude e em programas urgentes de educação de adultos. Este sim, é 
um investimento que o futuro merece, que beneficia a todos. Nenhuma comunidade 
neste mundo pode crescer e sobreviver ao marasmo atual com 20% de excluídos do 
acesso a uma plena cidadania; uma população ativa cuja imensa maioria possui apenas 
uma bagagem elementar de conhecimentos não consegue ultrapassar a mediocridade 
tanto na forma de viver a cidadania como no ato de produzir bens. A educação das 
massas é a base do progresso de toda e qualquer comunidade dos tempos atuais: uma 
educação ao longo da vida e ao alcance de todos os cidadãos; o resto, que é também 
de grande importância e urgência, virá por acréscimo e como consequência direta do 
processo educativo. 
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IV  

    

     A educação em Portugal e nos países de língua portuguesa necessita de uma 
transformação profunda, sem que para tal seja necessário desviar-nos do modo de ser 
próprio aos carateres exclusivos às culturas de cada país e a algumas virtudes 
ancestrais comuns. O povo que em tempos idos espalhou pelo mundo esta língua e 
que lançou os alicerces de uma civilização mutante, fê-lo motivado pela sobrevivência e 
pelas mais fantásticas utopias, nem sempre com meios nem coragem para as pôr em 
prática; e ainda será capaz hoje de sacrifícios extremos quando confrontado com a 
iminência do desastre ou a euforia do sucesso possível. Da saga dos tempos de glória 
os povos que adotaram a língua portuguesa herdaram sobretudo essa capacidade de 
imaginar o impossível. Nós, portugueses, somos capazes dos mais extravagantes 
gestos de generosidade, ao mesmo tempo que a inveja e alguma malvadez nos podem 
levar às mais desastrosas agressões contra os profetas da nossa própria gesta. 
Sabemos como ninguém refugiar-nos na saudade, exibir os nossos adornos fúteis, 
comovemo-nos com mediocridades e contentamo-nos com miudezas convencionais. 
Poucos povos são tão arrogantes como os portugueses na defesa dos seus ídolos e das 
suas bugigangas; mas chegado o momento da luta também somos uma gente que de 
repente acredita na vitória que só ela mesmo vislumbra contra todos os palpites. Fora 
do seu país, libertados dos atavismos convencionais e da pressão da mediocridade 
assumida coletivamente, os portugueses da diáspora elevam-se com humildade e 
coragem ao nível dos grandes construtores de civilizações; já no século XVII o nosso 
maior génio da oratória pregava nos púlpitos mais célebres da Europa que, para 
crescerem e serem grandes, os portugueses tinham que deixar a sua terra e fazer-se 
ao mundo; o padre António Vieira pregava em Roma em dia da festa de santo António, 
um desses muitos portugueses que tinham deixado o reino para se fazerem grandes 
fora dele. E ele mesmo, o jesuíta julgado e condenado pelo mais temível tribunal do 
reino, pregava então para cardeais e cabeças coroadas, mas longe da terra que o 
oprimira e queixava-se da ingratidão da pátria para com os maiores dos seus filhos. 
Vaidoso quanto genial, ele incluía-se na lista das vítimas da ingratidão.    

No meio de outras nações que levam sobre nós um avanço considerável em 
qualidade de vida, chegou a hora de fazer apelo à autoestima e à coragem de mudar 
as coisas para criarmos um perfil produtivo e um perfil moral capaz de conter a 
enxurrada. Prisioneiros que sempre fomos de um modo de ser muito peculiar, é 
necessário muita coragem e muito poder de convicção para ultrapassarmos os 
atavismos que bloqueiam os portugueses no nosso próprio país e nos mantêm reféns 
de nós próprios, das nossas paixões pelas miudezas e do pavor da mudança. Só uma 
educação adequada às necessidades do momento conseguirá sacudir uma geração 
acomodada à mediocridade, que até se excita com espetáculos e sentimentos 
mórbidos, e empurrá-la para enfrentar a borrasca, acreditando que o futuro não está 
nas esmolas dos outros mas sim na nossa capacidade de invenção, mesmo nos limites 
da utopia, e no resultado do trabalho das nossas próprias mãos.   
  As últimas décadas da vida da nação foram marcadas por decisões 
irresponsáveis de uma classe política oportunista e sem remorsos, que beneficiou da 
ingenuidade de um povo pouco esclarecido para tramar esquemas de corrupção 
complexos e aparentemente legais, o que levou a um endividamento insustentável do 
país, à acumulação de grandes fortunas por bandos de políticos privilegiados e seus 
comparsas, e a um empobrecimento sistemático das classes mais desfavorecidas. Os 
nossos políticos forjaram um esquema ético e jurídico perverso de modo a não serem 
responsabilizados por nada; a política tornou-se, para uma catrefada de medíocres, a 
arte por excelência de enriquecer ilicitamente à custa dos impostos dos cidadãos, 
impunemente. O maior privilégio desta fatia de políticos espertos é terem todos os 
direitos e nenhuns deveres. No entusiasmo da conquista das liberdades favorecida pelo 
movimento dos militares de 1974, o povo deixou-se ludibriar pela esperteza e pelas 
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promessas fantasiosas dos partidos políticos que prometiam uma nova era de 
prosperidade e um nível de vida muito próximo da média dos demais povos europeus, 
sobretudo dos mais produtivos, sem terem que se submeter a sacrifícios, à aquisição 
de um nível mais elevado de conhecimento e a mudanças no estilo de vida. Os mesmos 
profetas que prometiam o sucesso ainda continuam a exibir os seus palpites, debitando 
discursos sem tino e apontando caminhos sem saída. Perplexo e incapaz de pensar por 
ele mesmo, o povo nem se revolta nem se conforma, paralisado e submisso, na sua 
endémica arrogância, acreditando ainda naquele milagre que lhe devolva os direitos 
tão badalados que supostamente teria adquirido e até merecido como por magia, 
naquele ritual da revolução dos cravos. Passados mais de quarenta anos, constatamos 
que pouco mais temos para dar: - São só cravos, senhor!  
  Os novos líderes da comunidade europeia, desviados dos princípios que a 
originaram, não tiveram nem dificuldade nem remorsos em convencer os portugueses 
a abdicarem da produtividade básica e tradicional, a agricultura e as pescas, para os 
levar a consumir os produtos dos países mais desenvolvidos e melhor apetrechados, 
convencendo-os a destruir os meios produtivos tradicionais através de compensações 
sedutoras, do que resultou uma maior dependência e uma inaceitável submissão. Em 
vez de encaminhar uma população para a produção de bens essenciais de qualidade, 
as instituições públicas limitaram-se ao mais fácil e vistoso, a incentivar o consumo e a 
seduzir as novas gerações para as áreas da prestação de serviços. Os mais atrevidos e 
corajosos juntam-se aos mais desesperados e emigram à procura de outras 
oportunidades, empobrecendo ainda mais uma sociedade comprometida com um 
conformismo assustador, aguardando que qualquer coisa aconteça algures para lhe 
garantir a sobrevivência. Um povo deixa de ser uma nação quando não consegue 
garantir o seu sustento; seja qual for o estado que governe tal povo, 
independentemente do sistema político em vigor, seja democracia ou ditadura, nunca 
terá legitimidade nem mérito.  
  Para os portugueses chegou a hora da intolerância e da rutura com os 
atavismos, o momento da reconstrução de uma identidade. A tomada de consciência 
dos nossos males é um primeiro passo para a regeneração, como acontece com 
qualquer doente cuja cura é impossível enquanto não estiver consciente da gravidade 
da sua enfermidade. No contexto de uma nação pouco instruída e inepta para assumir 
uma consciência crítica coletiva, não será pela via de uma forma rudimentar de 
democracia como a nossa que se alcançarão os patamares da mudança; teremos que 
recorrer a outras formas de intervenção, qual cirurgia agressiva que nos liberte da 
gangrena fatal. Teremos, como nação, de assumir a intolerância como atitude 
metódica para a nossa possível regeneração, correndo o risco de entronizarmos no 
poder uma ditadura esclarecida com prazo indefinido de validade. Não seria certamente 
a solução ideal, mas apesar de violar muitos dos princípios badalados como conquistas 
democráticas, seria uma solução apropriada e a menos gravosa para garantir o sucesso 
de uma intervenção transformadora. Já aconteceu na história da nação com resultados 
positivos e, confrontados com uma crise interna extremamente violenta, que iguala e 
até ultrapassa todos os vexames sofridos em vários momentos do passado, acredito 
que não tenhamos alternativa à de recorrer a uma solução radical que garanta a 
supremacia da ética sobre os interesses partidários e a salvaguarda das necessidades 
do povo português sobre a ganância dos cartéis financeiros.   

Ancestralmente, nós somos um povo de princípios e solidário, que soube 
apreciar e exibir com orgulho a bravura e a coragem que levaram à criação de novas 
fases da vida dos povos, que permitiram mudanças espetaculares no rumo da história 
de reinos e de nações tão distantes como a China e o Japão. Essas mudanças foram 
conseguidas por gente que assumiu lideranças políticas e militares, por elites cultas e 
competentes, mas também e sobretudo por vagas de emigrantes humildes, de gente 
escorraçada do reino pelas mais diversas razões, desde ideológicas a étnicas e raciais, 
condenados ao degredo e desterrados, que acabaram por liderar, libertados dos 
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preconceitos que os oprimiam, fantásticas empreitadas de sucesso. As vítimas da 
intolerância transformaram-se nos arautos da tolerância e do sucesso, mas não sem 
antes terem a coragem de romper com as mais sagradas convenções e varrer do seu 
quotidiano a influência daqueles que lhes impunham leis perversas e apontavam para 
destinos quiméricos.    

  

  

V  

  

Educação e Cidadania  

Novos tempos, novos conceitos  

  

 À escala do poder económico de muita gente e à escala muito maior ainda da 
capacidade dos homens em apreciar o legado cultural do passado, podemos dizer que 
a humanidade nos vem revelando testemunhos impressionantes da sua criatividade e 
da variedade das suas culturas. Basta folhear os panfletos das agências de viagem para 
descobrir que, misturadas com as fotografias paradisíacas de areais exóticos, de 
coqueiros e de palmeiras, se encontram as das pirâmides do Egito, com mais de 4.000 
anos de idade, as da Terra Santa com mais de 3.000 anos de história, as da acrópole 
de Atenas com mais de 2.500, as das cidades santas do Budismo, das pirâmides 
Aztecas e Maias, da grande muralha da China e de inúmeros locais de interesse 
arqueológico que se acrescentam cada ano ao cardápio da oferta turística, para saciar 
a curiosidade dos forasteiros na procura de satisfação, lazer e contentamento. Todos 
estes espaços oferecidos à curiosidade e ao prazer dos turistas nos revelam momentos 
muito especiais da criatividade cultural da humanidade os quais, pela sua 
grandiosidade, nos espantam e nos comovem. Neles encontramos um antigo pedaço 
de nós mesmos que partilhamos com uma multidão de criaturas, nós somos feitos de 
poeira de humanidade. 
  A par destes monumentos permanentes que resistiram ao tempo graças à 
dureza da pedra, há ainda um património imaterial muito mais vasto, porém subtil, 
feito de tradições orais e escritas, de filosofias e de religiões, de artes e invenções, de 
poesia e de pintura, de ritmos e melodias, de modos peculiares de construir cidades, 
de semear os campos e de atrelar os bois. O fascínio por todas estas manifestações 
culturais aumenta à medida que os homens se equipam com instrumentos sofisticados 
de produção e de investigação, servindo-se desses mesmos instrumentos recém-
criados para averiguar melhor o passado remoto e tentar enxergar os meandros mais 
íntimos e secretos de outras culturas, algumas há muito desaparecidas. Nelas 
conseguimos enxergar um embrião de nós mesmos. Fascinante. 
  

  Sabemos hoje que uma das condições de progresso e de bem-estar dos países 
modernos é o nível de instrução da sua população. Também sabemos que os grandes 
monumentos da civilização egípcia não seriam possíveis sem arquitetos qualificados e 
uma quantidade impressionante de artesãos de todos os níveis, desde os pedreiros aos 
decoradores, sustentados por uma população rural que exigia competência e tecnologia 
na utilização dos solos e dos recursos hídricos e nada seria possível sem um comércio 
rentável, rigorosamente sustentado e controlado por mares e desertos, com navios e 
caravanas. Os construtores do Parthénon de Atenas também não foram um grupo 
isolado de artistas dotados pelos deuses de poderes mágicos; os construtores da 
grande muralha da China contavam com grandes escolas de engenharia, com fábricas 
de cerâmica, pedreiros e maçons muito especializados para edificarem aquele 
grandioso monumento, destinado a proteger uma civilização avançada dos ataques de 
povos rudes e bárbaros. Lá onde uma civilização cresceu ao ponto de deixar os 
vestígios da sua grandeza para admiração e espanto de outras civilizações chegadas 
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milénios depois, sempre teve na base dessa grandeza um elevado nível de 
conhecimento de uma elite da sua população e um vasto leque de técnicas sofisticadas 
de transformação e utilização dos materiais disponíveis. Uma civilização nunca se 
afirma pelo poder das suas elites, mas sim pelo grau de capacidade produtiva de toda 
a sua população.  
  Nós desconhecemos hoje como é que isso acontecia nas civilizações da 
antiguidade, a maneira como se criavam e se transmitiam os conhecimentos das elites 
e como se divulgavam pelo povo as técnicas e os saberes essenciais de uma população 
dispersa; temos alguns testemunhos do modo como se formavam as elites intelectuais 
e dos seus privilégios, temos sobretudo patentes os resultados da capacidade criativa 
de tais civilizações. Ao longo dos anos da formação da Europa medieval e cristã, após o 
colapso do império romano, foi à sombra e sob a proteção das instituições religiosas 
que se formaram as elites intelectuais; o mesmo aconteceu no mundo islâmico. Tanto 
em distância como no tempo, esses são momentos da história muito próximos de nós e 
que nos seduzem por fazerem parte do nosso património cultural facilmente 
reconhecível através dos vestígios de pedra e cal.       

Nós sabemos que a invenção dos sistemas escolares unificados de instrução 
pública é um fenómeno recente na história das civilizações: ele data do século XIX e 
implantou-se nos países ocidentais de maneira tímida e sem prioridades. Teve início em 
Portugal na sequência da constituição liberal de 1820, com a criação de vinte e nove 
escolas públicas num país com três milhões de habitantes. No Brasil, as primeiras 
escolas de primeiras letras, em todas as cidades, vilas e lugares populosos do Império, 
foram criadas oficialmente em 1827, quando o país contava 4.600.000 habitantes. Meio 
século depois o Brasil contava quase dez milhões de habitantes e, depois da reforma 
escolar do advogado e político Luís Pedreira do Couto Ferraz (1818-1886), reforma 
iniciada em 1854, havia 1.506 escolas públicas em todo o país com 61.700 alunos e 
1.920 alunos no ensino superior (em direito e medicina) – isto em 1879, na última 
década do IIº Império.  

No Brasil, o primeiro Ministério da Educação digno deste nome data de 1930 e 
chamava-se Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. O seu primeiro 
titular foi o jurista e político mineiro Francisco Luís da Silva Campos (1891-1968), o 
fundador da Universidade de Minas Gerais. Foi o culminar de um vasto movimento de 
intelectuais que se iniciou na Escola de Direito de Recife com Tobias Barreto, ainda no 
século XIX, que se continuou com Sílvio Romero no Rio de Janeiro, Almir Nina no 
Maranhão, Inglês de Sousa no Pará e no Rio, e finalmente com o célebre texto de 
Miguel Couto de 1927, no âmbito da Associação Brasileira de Educação (fundada em 
1924), texto intitulado: No Brasil só há um problema social: a educação do povo.  
  Em 1878, reinava el-rei D. Carlos, Portugal contava com 4.550.699 habitantes, 
dos quais 82,4% eram analfabetos e em 1930, no tempo da ditadura militar, Portugal 
atingia os 6.825.838 habitantes, dos quais 68,7% eram analfabetos. Hoje, com cerca 
de 10,3 milhões de habitantes, Portugal conta com 9,7% de analfabetos primários e 
10,3% de analfabetos funcionais, ou seja 20% da sua população excluída da cidadania 
ou vivendo uma forma de cidadania precária. O Brasil, que já ultrapassou os 207 
milhões de habitantes (dados do IBGE de Julho de 2017), conta com um total de 
17,5% de analfabetos primários ou seja cerca de 35 milhões de criaturas e um número 
não contabilizado mas muito próximo dos 20% de analfabetos funcionais, rondando os 
40 milhões.  

  

  Os princípios que guiaram os poderes políticos na implementação da instrução 
pública eram de ordem racional: os ideais vinham da Revolução Francesa, foram 
assumidos pelo idealismo alemão e aplicados por políticos empenhados em valorizar a 
autoestima e a superioridade das elites e das nações. Um povo letrado seria uma raça 
superior, capaz de impor a sua vontade pela lógica do seu raciocínio e pelo poder da 
sua produção material e cultural. Uma elite intelectualmente poderosa teria a missão 
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de comandar os homens e os destinos das nações. Essa foi a filosofia subjacente à 
criação das modernas universidades europeias, inspiradas no modelo alemão criado 
pelo linguista e filósofo Wilhelm von Humboldt (1767-1835). A escola pública tornou-se 
um espaço de afirmação do poder e de propaganda de ideologias de elites ansiosas por 
se afirmarem. E foi assim que nasceu e se expandiu a ideia do poder no século XIX; 
baseados nestas ideias, os povos colonialistas europeus reiniciaram um novo domínio 
colonial em África e na Ásia e uma nova fase na afirmação das hegemonias nacionais – 
foi o tempo dos últimos impérios. O resultado a longo prazo foi desastroso: custou à 
Europa e aos países social e economicamente mais avançados, duas guerras na 
primeira metade do século XX, com mais de sessenta milhões de mortos, um quarto da 
sua população e a destruição de uma parte considerável do património edificado. O 
caminho para o crescimento intelectual e moral da civilização ocidental, baseado nestes 
princípios racionais do idealismo mais esclarecido, estava errado.  

  

  A aventura da educação no mundo ocidental recomeçou após a segunda guerra 
mundial, baseada em novos conceitos. Os estados modernos, defendendo a liberdade e 
a qualificação dos seus habitantes, assumiram a responsabilidade da instrução de todos 
os cidadãos, das primeiras letras à universidade, deixando aberto um espaço limitado 
às iniciativas privadas que rapidamente assumiram um lugar de destaque nos projetos 
educativos mais especializados. Esta iniciativa baseava-se no direito de todos à 
instrução, na possibilidade de todos partilharem um bem comum imaterial que era o 
saber acumulado pelos povos ao longo da história. Rapidamente se verificou que essa 
escolha tinha custos sociais elevados e assustadores, mas os estados apostaram 
fortemente no desenvolvimento da rede escolar, dedicando-lhe ano após ano uma fatia 
cada vez mais considerável do erário público. Entre 1950 e 1980 os custos da educação 
pública em França multiplicaram por trinta e a Inglaterra gastava com a educação, em 
1982, quarenta e cinco vezes mais do que no final da guerra. Portugal tinha, em 1965, 
duas universidades com um total de 21.000 estudantes no ensino superior. No ano 
letivo de 2007/2008 o total dos alunos portugueses no ensino superior era de 377.000, 
divididos por três dezenas de instituições, quase vinte vezes mais. Entretanto não 
houve em Portugal iniciativas consistentes para adaptar o ensino superior tradicional às 
novas necessidades que o novo milénio apresentava. Incapaz de assumir tão elevado 
encargo e tão onerosa responsabilidade, o Estado abriu mão da sua exclusividade de 
proporcionar um ensino superior de qualidade para todos, criando espaços para a 
iniciativa privada no ensino superior. As intervenções ministeriais foram erráticas e 
inconsistentes nos últimos quarenta anos e a educação superior em Portugal, que 
alcançou em alguns domínios píncaros de qualidade, está hoje no seu conjunto 
desajustada das necessidades do país, criando diplomados com competências 
supérfluas. 

 No ano letivo de 2004/2005 o número de vagas para ingresso no ensino 
superior em Portugal era de 73.583 (43.173 no ensino público e 30.410 no ensino 
privado). No final do ano letivo 2007/2008 havia 83.000 novos diplomados sem 
qualquer perspetiva de exercer uma atividade relacionada com a sua formação, 9.500 
mais do que as entradas de 2004, dos quais 26.000 estavam totalmente inativos no 
mercado do trabalho. No final do ano letivo de 2008/2009 havia mais 66.000 novos 
diplomados do ensino superior. Em 2015, o número de diplomados sem emprego 
elevava-se a 93.000. Os resultados desta política de educação, expressos em números, 
indicam gravíssimos problemas de adaptação e de eficácia do ensino superior às 
necessidades reais do país. São números que assustam qualquer cidadão, quando se 
acrescenta ainda, baseado nas estatísticas mais recentes, que Portugal tem um dos 
sistemas educativos mais caros da Europa e é o país mais atrasado em nível de 
educação, contando com uma numerosa população sofrendo de iliteracia (com mais de 
43.000 professores diplomados no desemprego). O relatório de Números Chave na 
Educação na Europa de 2005 indicava que 55% dos estudantes portugueses não 
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chegavam ao ensino superior. Apenas 15% dos jovens entre 30 e 34 anos eram 
licenciados, contra 85% na Finlândia. Entre o ano letivo de 1995/96 e 2007/2008 o 
número de alunos no ensino superior cresceu 20%, mas em 2009, 12% de todos os 
desempregados do país eram jovens licenciados. Em 2015 a percentagem alcançou os 
14%. Algo está errado na área do planejamento da formação superior.  
  Os números são de uma outra dimensão, não menos assustadora, para o Brasil 
que contava, em 1985, 859 instituições de ensino superior; em 2002 eram 1.391, das 
quais 1.208 eram privadas e 183 públicas (67 federais, 63 estaduais e 53 municipais), 
frequentadas por mais de três milhões de alunos. O número de vagas no primeiro ano 
das universidades brasileiras em 2005 era de 680.000, 9 vezes mais do que em 
Portugal, para uma população 18 vezes mais numerosa. Em 2002 o Brasil investiu em 
educação 90 bilhões de reais (30 bilhões de euros), 9% do PIB. Atualmente, o Brasil 
tem cerca de 56 milhões de cidadãos que frequentam as mais de 200.000 instituições 
de ensino, 97% dos quais são jovens de 7 a 14 anos. Em 1995 foram 900.000 os 
jovens brasileiros que terminaram o ensino médio; em 2.000 eram 2 milhões, em 2014 
eram 8,5 milhões, em 2016 passaram dos 9 milhões. Os custos inerentes à educação, 
comparados com a qualidade que hoje é exigida nos programas de ensino, do 
elementar ao superior, impressionam qualquer cidadão e assustam qualquer 
governante de qualquer país do mundo atual.  

  

  Poucos estados modernos assumem a responsabilidade financeira exclusiva da 
educação dos seus cidadãos, da escola elementar à universidade. Os resultados de 
muitos projetos a curto prazo são de uma falência técnica anunciada. As constituições 
que garantem o direito de todos à educação gratuita e de qualidade terão que ser 
revistas. Numerosos países mantêm esse direito na constituição que os rege, sem 
ousar modificar o enunciado, mas efetivamente sem poder garantir esse direito, 
criando deste modo evidentes situações discriminatórias. Tal é o caso do ensino público 
em Portugal e no Brasil, países que não conseguem acompanhar as exigências 
educativas dos países mais avançados, nem quanto à preparação e à eficácia dos 
professores do ensino elementar e médio, nem quanto à qualidade dos edifícios 
escolares e do seu apetrechamento. Uma óbvia deficiência administrativa, um baixo 
perfil moral e produtivo dos intervenientes, uma motivação deficiente, um ambiente 
escolar pouco apelativo, provocam resultados insuficientes na qualidade da educação e 
levam ao abandono escolar. O ensino superior é alcançado apenas por alguns 
privilegiados; mas o número de vagas nas universidades públicas, onde o ensino, não 
sendo gratuito, é pelo menos muito barato, cobre apenas 65% das necessidades em 
Portugal e pouco mais de 30% da procura no Brasil. Nem os estudantes privilegiados 
do ensino público nem os poderes políticos se compadecem daqueles que, sendo 
cidadãos iguais aos outros, se veem obrigados a pagar muito cara a sua preparação 
científica para se capacitarem para uma intervenção eficaz na sociedade. Em Portugal, 
um estudante do ensino público necessita de um mínimo de 450 euros por mês para a 
sua formação; o mesmo estudante no ensino privado gasta 785 euros. O princípio da 
igualdade de direitos dos cidadãos estudantes tem contornos de enredo de carnaval.  

  

 Os sistemas educativos dos nossos países estão caducos e têm que ser 
rapidamente repensados e adaptados às novas realidades, desde o ensino básico ao 
ensino superior. A base de todas as reformas educativas está num conceito 
fundamental que é o seguinte: a educação não é uma fase de encaminhamento do 
cidadão, limitada a um período do seu crescimento, mas sim um processo ao longo 
de toda a sua vida. O princípio é válido para todos os níveis de educação. Este 
conceito fundamental tem dois corolários: o primeiro é que o processo educativo não é 
mais limitado ao espaço físico do edifício escolar e da sua estrutura baseada na sala de 
aula, no quadro negro, no professor ativo, nos alunos passivos, no professor 



  15 

autoridade e nos alunos submissos, no prémio merecido pelos seguidores e na 
aplicação da palmatória aos recalcitrantes. O segundo corolário é o da postura do 
mestre como a de um pedagogo à maneira da Grécia antiga: aquele que guia o 
aprendiz para que este escolha o seu próprio caminho através da complexidade das 
descobertas que o levam a construir um mundo na companhia dos outros.  

  Este conceito fundamental e seus corolários modificam por completo a postura 
da sociedade e do poder político face ao problema da educação, desde os espaços 
reservados para tal atividade ao financiamento do projeto educativo. Passa a não ter 
mais sentido um sistema educativo constituído por edifícios escolares com a sua equipa 
de professores, o bando de auxiliares de limpeza e manutenção, as suas turmas de 
alunos, os seus horários inflexíveis definidos por toques de campainha, a algazarra dos 
recreios, os silêncios dos feriados, o enjoo dos estudantes face a matérias intragáveis, 
o desespero dos professores na manutenção da disciplina, o peso absurdo que um livro 
representa para o aluno, a esmola salarial que humilha o professor. Passa à história o 
aparato do poder sindical, o peso da política centralizadora, a valsa dos escândalos de 
corrupção, a indiferença face aos resultados, a rotina do faz de conta, as alternativas 
disparatadas para tentar enganar as plateias com novas ou velhas oportunidades de 
máquina de casino.  
  A educação do futuro é um processo de crescimento contínuo dos indivíduos e 
dos grupos sociais, baseado em princípios éticos e filosóficos definidos por líderes de 
opinião e assimilados pelos cidadãos, que escolhem livremente o seu próprio processo 
de crescimento individual e coletivo. Estou a falar-vos certamente de uma educação 
para daqui a vinte ou mais anos, para alunos que ainda nem sequer nasceram, para os 
filhos daqueles que hoje mesmo são as vítimas de uma educação inadaptada ao nosso 
tempo. O velho sistema que conhecemos vai resistir como erva daninha, tão decidido a 
continuar quanto mais consciente da sua ineficácia, tão fortes são os poderes 
adquiridos dos privilegiados do sistema. As nossas escolas vão ainda continuar a 
azucrinar os alunos com matérias inadaptadas, com métodos de ensino ineficazes, com 
velhos instrumentos pedagógicos, com conteúdos que não seduzem, com ameaças de 
punição, atitudes autoritárias e demagógicas. Há quem suporte tudo e mais alguma 
coisa para poder encaixilhar um diploma e ser chamado de doutor. E como o ensino 
custa cada vez mais caro, os estados vão continuar a esganar o investimento, 
oferecendo aos cidadãos um produto de baixa qualidade. Os sindicatos vão continuar a 
defender os mais absurdos direitos adquiridos, indiferentes à ineficácia do conteúdo e 
do exercício pedagógico, pondo a preço a cabeça dos que incitam a uma reflexão e a 
uma mudança na atividade pedagógica. Só os privilegiados poderão pagar o custo de 
um ensino de qualidade, criando-se deste modo e cada vez mais desigualdades sociais.  

O custo de uma educação de qualidade gratuita para todos é incomportável 
para qualquer estado, por maior que seja a riqueza do país. Por outro lado, um estado 
que providenciasse um bem tão precioso não deixaria de dar a sua própria orientação 
ao conteúdo e não resistiria ao desejo de programar os destinos da história. O perigo 
seria demasiado grande e por demais evidente. O custo da educação do futuro terá 
que ser partilhado. Aos estados compete fornecer os instrumentos e garantir a 
acessibilidade de todos os cidadãos; aos indivíduos e às coletividades compete assumir 
o custo da utilização e usufruir dos benefícios, exatamente do mesmo modo que numa 
cidade se paga a água, o gás, o telefone, o transporte público e a eletricidade dos 
sistemas implementados, garantida a acessibilidade universal. Deste modo será 
possível criar um sistema educativo de altíssima qualidade, acessível a todos, do qual 
todos os cidadãos poderão usufruir ao ritmo, ao jeito, à maneira e segundo os 
objetivos de cada um. Cada indivíduo utilizará, ao seu jeito e feitio, ao ritmo da sua 
escolha, a fatia desse bem comum que se chama Educação, salvaguardadas as regras 
básicas do equilíbrio da sociedade e as necessidades do crescimento coletivo. 
Comissões escolares representativas das coletividades serão responsáveis pelas regras 
e pelas orientações gerais, pela atividade dos pedagogos e pela garantia da qualidade 
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dos meios educativos postos à disposição dos cidadãos, desde a conceção dos espaços 
escolares e da sua utilização até à projeção das necessidades das futuras gerações. A 
educação não tem que ser pública nem privada, cooperativa ou municipal, religiosa ou 
laica… só serve a que for excelente. 

  

  As sociedades modernas são cada vez mais diferenciadas, cada vez menos 
uniformes, por mais concentradas que sejam as populações. É admissível que um 
edifício escolar com a sua organização pedagógica não possa satisfazer, mesmo que de 
modo sumário, as necessidades e os ritmos de aprendizagem de uma população 
escolar tão diferente e em mutação. É muito menos admissível que nos gabinetes de 
um ministério da capital se decidam os destinos de estudantes urbanos e rurais de um 
estado inteiro, impondo os manuais, os métodos e os mestres. Quase todos os 
complexos escolares construídos em Portugal entre 1960 e 1980 já foram destruídos ou 
substituídos por outros e aqueles que foram construídos depois de 1980 apresentam 
deficiências tão grandes em relação às necessidades pedagógicas atuais que terão que 
ser substituídos. Portugal tem neste momento cerca de 43.000 professores licenciados 
no desemprego e cerca de 950.000 analfabetos adultos primários. Os analfabetos são 
9,7% da população portuguesa e os professores desempregados são 21% dos 
professores existentes no país. O corpo professoral efetivo apresenta sinais evidentes 
de envelhecimento, pois somente 0,4% dos professores tem menos de 30 anos. No 
entanto estes 43.000 desempregados, maioritariamente jovens com menos de 30 anos, 
não estão aptos a ensinar seja o que for a uma população adulta, pois para tal não 
foram preparados nem existe em Portugal nenhuma instituição de ensino superior que 
os prepare para a alfabetização e para a educação para a cidadania deste sector de 
população carente. Por outro lado, em cada ano escolar desde 2005, entre 18.000 e 
21.000 alunos do ensino médio abandonam temporária ou definitivamente a escola 
(14% da população escolar entre 14 e 24 anos em 2016, segundo Eurostat de Maio de 
2017). Na faixa etária dos 18 aos 24 anos, 25% dos jovens portugueses não 
completaram a escolaridade obrigatória. Apenas 19% dos portugueses entre os 18 e os 
64 anos terminaram o ensino obrigatório. A educação em Portugal é das mais caras da 
Europa por habitante e em termos de qualidade é a 24ª dos países membros da UE. É 
o perfeito exemplo de um desperdício que qualquer país deve evitar.   

O Brasil ocupava, em 2004, o 72º lugar no ranking mundial dos países 
desenvolvidos e Portugal era o 27º. Os dados do ministério da educação do Brasil 
revelavam em 2004 uma percentagem de 13% de analfabetos adultos, contrastando 
com os números provenientes da ONU que apontavam para 30%; (nesta questão, 
todos os países tentam por todos os meios camuflar as suas vergonhas). O Instituto 
Paulo Montenegro/Ibope divulgava em 8 de Setembro de 2003 os resultados de uma 
pesquisa realizada: somente 25% dos brasileiros entre os 15 e os 62 anos têm pleno 
domínio da leitura e conseguem localizar informações dentro de um texto. Os restantes 
desta faixa etária ou são analfabetos primários ou não conseguem dominar a escrita e 
a leitura, tendo em conta que 60% da população brasileira não possui a escolaridade 
obrigatória de oito anos. Segundo o censo do IBGE de 2012, o Brasil contava com 17 
milhões de analfabetos primários entre os 15 e os 62 anos. Uma boa notícia é a 
seguinte: em 2016 o número de analfabetos primários era o mesmo, numa população 
que aumentou de cerca de nove milhões de criaturas. Todas estas estatísticas, obtidas 
por meio de estudos muito variados e divulgadas por instituições diferentes, devem ser 
sempre interpretadas como dados de relativa objetividade; porém, comparando-as ao 
longo dos anos, elas fornecem-nos uma ideia muito aproximada da realidade.  

  

  As culturas que se exprimem em língua portuguesa espalham-se por quatro 
continentes e representam um dos mais ricos patrimónios imateriais da humanidade. A 
chamada “cultura ocidental” representa o maior e mais poderoso bloco cultural do 
planeta e é composto por 4 línguas que são exatamente as línguas do Atlântico: nas 
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duas margens deste oceano apenas se falam 4 línguas, por ordem de importância a 
inglesa, a espanhola, a portuguesa e a francesa; as outras são irrelevantes no 
conjunto. Estas 4 línguas dominam por completo o panorama da literacia mundial como 
línguas comerciais e de utilidade mediática universal. A língua portuguesa é a terceira 
língua de importância mediática universal, graças a feitos históricos do passado que 
enchem de vaidade qualquer forasteiro; porém, é hoje a língua de cidadãos pouco 
produtivos, pouco instruídos e cujo futuro de bem-estar é demasiado incerto. Por isso é 
necessária para já uma reforma educativa profunda, eficiente e fundamentada. Só uma 
reforma profunda e inovadora da educação trará novas oportunidades para os cidadãos 
e novas esperanças para as comunidades que falam português.  

  

  Um Cidadão é um membro de uma comunidade que partilha com os demais 
componentes de um espaço humano comum duas situações elementares: por uma 
parte ele contribui com a sua atuação para a acumulação de bens disponíveis para 
todos, por outra ele usufrui de bens produzidos pelos outros, servindo-se deles para o 
seu bem-estar e para atingir os objetivos da sua vida. Qualquer indivíduo da espécie 
humana, isolado nos confins do seu ego é sem dúvida um ser humano, mas não existe 
cidadania quando estas duas situações não acontecem. Um indivíduo que conseguisse 
viver produzindo com que satisfazer exclusivamente as suas próprias necessidades, por 
mais longa e feliz que fosse a sua vida nunca seria um cidadão; como também não 
seria um cidadão aquele que conseguisse viver sem satisfazer as suas necessidades 
graças à contribuição dos outros. A autossuficiência é uma forma de exclusão 
semelhante à do indigente a quem se negassem os bens elementares de uma 
sociedade. A primeira de todas as noções a adquirir por um ser humano no seu 
processo de crescimento é a da consciência de pertencer a um grupo humano onde ele 
tem parte ativa como interveniente e como beneficiário. Ele inicia a sua vida usufruindo 
da língua, dos costumes, dos bens recebidos em herança pelos seus geradores e 
deixará para a geração seguinte a mesma sociedade transformada, diferente da que 
encontrou, tendo feito a sua parcela de história. A sua parte de intervenção será tanto 
mais importante quanto a sua capacidade de contribuir para a transformação do 
mundo. A educação é exatamente aquela parcela de uma organização social que 
permite aos cidadãos o entendimento do mundo e que lhes dá o poder de propor a sua 
transformação. No processo de crescimento de um indivíduo, ele atinge o patamar da 
cidadania quando, consciente ou inconscientemente, verbalizada ou não, ele coloca a 
questão: que posso agora fazer deste mundo para que ele seja o nosso?  

Um exemplo simples do que é um cidadão, para que todos enxerguem sem 
ambiguidade: é o de um sapateiro que só sabe produzir calçado, muitos pares de botas 
e sapatos, de diferentes tamanhos, cores e feitios. De todos esses pares de calçado ele 
apenas usa um ou dois para todos os dias, outro para o Domingo, outro para ir à praia 
ou ao cinema, talvez ainda mais alguns para cultivar o seu jardim, quem sabe se ele 
também joga futebol ou frequenta os campos de golfe. Será um cidadão bem equipado 
em sapatos, não fosse ele sapateiro! Todos os demais pares de sapatos destinam-se 
aos outros cidadãos que não sabem fabricar sapatos; porém eles produzem fruta, leite, 
roupa, máquinas, edificam casas, prestam serviços de que o sapateiro necessita no seu 
quotidiano. Este intercâmbio de produtos entre os indivíduos de uma comunidade é o 
fundamento da cidadania. Poderíamos dar como outro exemplo o agricultor que planta 
milho, feijão e arroz ou que retira das suas vacas leiteiras centenas de litros de leite 
por dia, bens alimentares que ele nunca conseguiria consumir.  
  O contrário da cidadania é a exclusão, a marginalidade, a incapacidade de 
produzir e de usufruir. Aquilo que permite a um cidadão poder intervir na história da 
sua comunidade, aquilo que faz dele um cidadão, é a educação, o conhecimento 
interativo, um processo de crescimento ao longo da vida, adaptando permanentemente 
a sua intervenção às necessidades que decorrem da criatividade de todos os demais 
cidadãos. E assim se fabrica a história dos povos. Quando esta ação criativa consegue 



  18 

erguer um património grandioso, consegue modificar o rumo do poder e das paixões 
dos homens, os forasteiros do futuro ganharão de presente mais um lugar de destino 
para poderem admirar mais um exemplo da criatividade da espécie humana.   

Para que as culturas de língua portuguesa sejam no futuro um destino 
fascinante, há que repensar e reconstruir desde já um sistema educativo capaz de 
ultrapassar os vícios da ineficácia e os custos insuportáveis da sua implementação. A 
educação do futuro será obra e esforço de todos os criadores de um sistema de 
altíssima qualidade quanto aos conteúdos e aos meios de difusão e será também obra 
dos utentes que terão que encontrar nesse sistema de educação um conteúdo sedutor 
e imprescindível. Do mesmo modo que um cidadão não prescinde hoje em dia da 
eletricidade, do gás, da rede dos transportes públicos, da informação, da internet, da 
água… usando cada um destes bens comuns segundo as suas necessidades, do mesmo 
modo ele fará com a educação, enquanto durar a sua história de vida.  
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