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O meu país sabe às amoras bravas | no 

verão. | Ninguém ignora que não é grande, | 

nem inteligente, nem elegante o meu país, 

| mas tem esta voz doce | de quem acorda 

cedo para cantar nas silvas. | Raramente 

falei do meu país, talvez | nem goste dele, 

mas quando um amigo | me traz amoras 

bravas | os seus muros parecem-me 

brancos, | reparo que também no meu 

país o céu é | azul. Eugénio de Andrade, 

“As Amoras”, O Outro Nome da Terra, 1988

Museu das Marionetas
Torre dos Clérigos
Júlio Couto: “O Porto é-se!”

Democracia,
Estado Social
e Educação Pública



sCapa
Foto de Ana Alvim no Museu de Marionetas do Porto.

005. Editorial

006. Óscar Lopes: 1917-2013
Foi um homem bom. E foi ainda um homem humilde como 
só os sábios sabem ser. Amava a humanidade e o mundo 
tão agreste em que lhe foi dado viver.
Isabel Pires de Lima

008. Democracia, Estado Social e Educação Pública
Os professores e educadores enfrentam hoje a obrigação 
indeclinável de lutar pela educação pública e democrática 
e de mobilizar outros atores, interesses e vontades, sob 
risco de alienarem as suas responsabilidades e de se des-
profissionalizarem.
Licínio C. Lima

018. Tempos para uma nova aliança pela Escola Pública
É urgente e possível aproveitar as condições históricas que 
estamos a viver para mobilizar e articular setores das classes 
médias e populares em torno da defesa da Escola Pública. 
Almerindo Janela Afonso

020. Navegar à bolina
Tal como os nossos antepassados que inventaram este tipo 
de navegação, temos de inventar bordos que nos permitam, 
mesmo com percursos maiores e mais esforçados, levar as 
nossas naus a bom porto.
David Rodrigues

022. Exames no 1º Ciclo: de pequenino…
A violência identificada com os “exames da 4ª classe” é 
intencionalmente dirigida à recuperação de valores que 
julgávamos banidos do sistema de ensino.
Manuel Matos

024. Memória e memorização
O recurso aos termos “rigor” e “exigência” tem qualquer 
coisa de obsceno, na medida em que o ato menos rigoroso 
e exigente é aquele em que se utiliza o rigor e a exigência 
como instrumentos de manipulação da realidade. 
Ariana Cosme e Rui Trindade

026. Boas práticas e práticas que ‘resultam’ 
A atenção está muito mais centrada na questão da transfe-
ribilidade das práticas identificadas como ‘boas’ do que na 
questão das ‘boas práticas’, propriamente ditas.
António M. Magalhães

029. O arranque da aula
Ao abordarem os três tempos fundamentais de uma aula 
deu-se conta de que o seu padrão de ensino valorizava 
sobremaneira o arranque da aula. De facto, levava mais 
tempo a prepará-lo do que aos outros momentos letivos.
Luís Souta

030. Redes sociais e espaços institucionais de apren-
dizagem
O maior desafio para a inserção de redes sociais em institui-
ções de educação consiste na indispensável manutenção do 
potencial de autoria, autonomia, coletividade e colaboração 
inerentes a tais espaços digitais.
Gabriela da Silva Bulla e Lia Schulz

032. O recreio silencioso
O que vi foi muitos alunos na arquibancada e só dois brin-
cando com uma bola na quadra. Os que estavam sentados 
pareciam completamente absortos, agarrados aos seus 
telefones celulares. 
Raquel Goulart Barreto

034. Desfazendo o fetiche da mobilidade
Dizem-nos que a mobilidade de estudantes e investigadores 
desempenha um papel crucial em todas as dimensões da 
sociedade global. No entanto, os resultados da investigação 
tendem a ser mistos relativamente aos seus efeitos.
Susan L. Robertson

036. Politécnicos e universidades: nomes, coisas e faz-
-de-conta
Portugal continua a não reorganizar o Ensino Superior e 
a não obrigar ao pensamento coletivo sempre que as insti-
tuições não o fazem. 
Ricardo Vieira

038. Educação não é Escola; aprender não é (apenas 
pela) Educação
Além de limitada em termos de compreensão, a linguagem 
presta-se a vários equívocos de interpretação. O saber ex-
periencial não tem de ser reconhecido para conferir qua-
lificações, mas como modo alternativo de aprendizagem.
Henrique Vaz

040. Educação e Formação de Adultos: que lugar para 
a Escola Pública?
A luta pelo direito à educação e a defesa da Escola Pública 
implicam a defesa do direito dos adultos a uma educação 
de qualidade.
Teresa Medina

042. A mercantilização da educação para toda a vida
Ao olhar para sites institucionais, é possível enxergar ofertas 
tentadoras de aprendizagens revolucionárias que prometem 
fazer a diferença e destacar cada um em algum nicho do 
mercado de trabalho.
Daiana Garibaldi Rocha

044. Por uma pedagogia descolonizadora
Quando a Escola for espaço de controle, vigilância e do-
mesticação, lutaremos com desobediência, resistência e 
reelaboração. 
Alana Franco

Um livro de leitura obrigatória 
para todos os educadores e pro-
fessores, pedagogos e investiga-
dores, pais e encarregados de edu-
cação, bem como para políticos e 
cidadãos, já que percorre vários 
andamentos da nossa história 
contemporânea, analisados por 
José Paulo Serralheiro, entre feve-
reiro de 1992 e abril de 2002, nas 
páginas d’a Página da Educação.

Com um título particularmente 
sugestivo e interpelante, Miguel 
Santos Guerra recorda que não 
há outra forma de viver a “apai-
xonante questão da cidadania”, 
senão através de um compromis-
so quotidiano com a prática da 
democracia enquanto escola de 
liberdade – liberdade teimosa-
mente perseverante na defesa da 
convivência solidária, da justiça 
e da paz social.

Coleção a Página
DISPONÍVEL NAS LIVRARIAS E NA PROFEDIÇÕES
Rua D. Manuel II, 51/C - sala 25 – 4050-345 Porto
www.profedicoes.pt

NOS 2O ANOS
DA PÁGINA
UMA NOVA
COLEÇÃO

Além da pertinência das análises, 
assume aqui particular evidência 
a articulação eficaz entre temas 
de política educacional, desen-
volvidos no âmbito da produ-
ção académica, e preocupações 
emergentes dos contextos de 
ação, dando origem a um dis-
curso lógico, ainda que marcado 
pelo vivido. Nesta continuidade 
entre investigação, docência e 
vida, Almerindo Janela Afonso 
oferece-nos belíssimas páginas de 
esperança, de responsabilidade e 
de liberdade.
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ss 082. Os problemas éticos da clonagem humana
A dignidade de qualquer ser humano depende apenas da 
forma como olhamos para ele, não se trata de uma coisa 
definida pelo DNA; não existe nenhum gene da dignidade.
Departamento de Conteúdos Científicos do Visionarium

084. Um dilema humano
Preferem bem-estar económico moderado, trabalho árduo, 
mas limitado, e liberdade, ou guerra económica permanente, 
depredação dos recursos humanos e materiais, aceleração 
do ritmo de trabalho e escravatura?
Carlos Mota

086. Cadeias de fornecimento e TIC
Se bem que grande parte dos equipamentos e sistemas das 
TIC sejam produzidos na China, eles incorporam uma parte 
relevante de componentes produzidos noutros países.
Francisco Silva

088. Cinema e Filosofia
O cinema pode ser um recurso especial no processo de 
ensino/aprendizagem porque torna possíveis “realidades” 
irreais e abarca todas as dimensões da existência humana. 
A atividade filosófica faz dessas dimensões objeto de com-
preensão crítico-argumentativa.
José Miguel Lopes

090. As lições de Matrix
A ignorância pode ser abençoada, mas não deixa de ser  
ignorância. Nos últimos tempos parece que chegamos a este 
futuro distópico e que Chyper entrou completamente nele. 
Paulo Teixeira de Sousa

092. Interceltismo musical: uma expressão de celtitude
O interceltismo musical nunca foi objeto de reflexões e de 
análises despidas de conclusões apriorísticas, prestando-
-se a equívocos e a ambiguidades normalmente orientadas 
por tomadas de posição não devidamente fundamentadas. 
Mário Correia

097. 14º FIS: Japão, Gales, Seivane e muito mais
Diz a organização que “em tempos de austeridade, o Festival 
Intercéltico de Sendim não fez cortes: porque acreditamos 
na fidelidade de um público que, ano após ano, não falta”.

046. La Pedagogía Social como una pedagogía de la 
relación
El objetivo de la Pedagogía Social es el de acompañar y 
ayudar a las personas en el proceso de dotarse de recursos 
que les ayuden a mejorar su situación en el mundo. 
Xavier Úcar

048. Educar para a dádiva: uma proposta socialmente 
nada ingénua
Estamos perante a necessidade de refazer as razões de vida em 
comum a partir de um paradigma intrinsecamente relacional 
e assente num olhar esperançoso sobre a natureza humana.
José Luís Gonçalves

050. Museu de Marionetas do Porto – histórias e vidas 
articuladas
Inaugurado em fevereiro, nasceu do sonho do mentor do 
Teatro de Marionetas do Porto – João Paulo Seara Cardoso 
– e materializou-se no ano em que a companhia celebra 25 
anos. Isabel Barros: “O museu é um novo lugar na cidade, 
um lugar de partilha de um universo muito peculiar. Aqui, 
os visitantes descobrem a marioneta contemporânea. O 
trabalho que estamos a desenvolver abrange pequenos e 
grandes, famílias e escolas, sendo um espaço de contágio, 
onde a história e o património se (re)interpretam.”
Reportagem de Ana Alvim e Maria João Leite

060. Há 250 anos a olhar a cidade
A vista magnífica sobre o Porto compensa os 197 degraus 
que separam a bilheteira do topo da Torre dos Clérigos. São 
360 graus de uma vista privilegiada, que lança do alto dos 
seus cerca de 75 metros um olhar atento sobre a cidade, a 
que nem o mar escapa. 
Maria João Leite

062. JÚLIO COUTO
O Porto é solidário, hospitaleiro, honesto... O Porto não se 
diz, é-se. Assim é também Júlio Couto, economista, mas, 
acima de tudo, um historiador e conhecedor da cidade, por-
tuense interessado, em constante busca de histórias e factos. 
Como o Porto, também Júlio Couto “não está quieto”. 
Apesar da vida com os números, esteve sempre ligado às 
letras e à comunicação, tendo escrito vários livros. A partir 
da Fontinha, em sua casa, Júlio Couto deu com a PÁGINA 
uma volta pela cidade, através de lugares e de histórias.
Entrevista realizada por Maria João Leite

072. Decantações de uma primavera sem andorinhas
“Como uma andorinha ou um belo dia não fazem a prima-
vera, também não é um dia ou um curto lapso de tempo que 
faz a felicidade de um homem.” [Mia Couto]
Leonel Cosme

074. A aula
Os alunos mais jovens tinham sido aliciados para assistir 
a uma aula dos mais velhos, para que se entusiasmassem 
tomando-os como exemplo. Tiveram de fazer uma viagem 
de 300 quilómetros, porque lhes tinha sido afiançado que 
aquela turma era o ex-líbris da nação, o orgulho de Portugal.
José Rafael Tormenta

076. Presunção e água benta…
Devíamos começar a ensinar os mais novos a escolherem 
com o maior cuidado os seus melhores amigos. E a não jul-
garem o poder de outrem pela sua visibilidade, antes pela 
forma como ele é cultivado.
Luís Vendeirinho

078. Atena, deusa da educação
Os séculos passam, mas o imperativo divino existe. Quem 
não estuda para saber, encomenda-se à Virgem de Fátima, 
que passou a ser a Atena dos nossos dias.
Raúl Iturra

080. O ensino religioso e as táticas dos estudantes
As escolas do Rio de Janeiro têm vivenciado questões com-
plicadas com a implementação do ensino religioso. Algumas 
“táticas” surgiram, criadas pelos alunos, com a finalidade 
de subverter o modo desta implementação.
Rebeca Brandão

098. ANTÓNIO DAMIÃO 
No primeiro aniversário da morte do autor de «Na Boca da 
Infância», a PÁGINA recupera na íntegra uma entrevista 
realizada em outubro de 2001 e parcialmente publicada na 
edição nº 107 (novembro de 2001).
Entrevista realizada por Luís Souta

109. A leitura 
Alguns até já sabiam ler um pouco; outros reconheciam 
palavras, ou liam outdoors na rua. Mas o que eles queriam 
mesmo era saber ler, como qualquer adulto. 
Angelina Carvalho

110. «Educação Social e Mediação Sociocultural»
Expondo uma reflexão pertinente e inovadora sobre a Es-
cola portuguesa, a obra de Ana Vieira anuncia-se como um 
precioso contributo para o conhecimento socioeducacional 
contemporâneo.
Isabel Baptista

111. Monique Berlioux
A maior organização desportiva à escala planetária foi, 
durante 87 anos, gerida exclusivamente por homens. E em 
2010, nem os comités olímpicos nacionais, nem as fede-
rações internacionais tinham atingido a quota de 20% de 
mulheres nas respetivas comissões executivas.
Gustavo Pires

112. Fábio Faria
O futebol não é só uma atividade física, é verdadeiramente 
uma atividade humana. E porque é humana, a tática não 
diz tudo sobre o que o futebol pode ser como forma supe-
rior de humanização.
Manuel Sérgio

114. Saúde escolar instantânea
Precisamos de investir tempo em refletir. Os projetos e 
programas de saúde têm de obrigar a momentos de pausa e 
discussão para reflexão e devem ser continuados no tempo.
Débora Cláudio

116. Tenho fome, quero tudo XL!
As refeições a meio da manhã e da tarde ajudarão a não 
chegarmos famintos à hora do almoço e do jantar, evitando 
o descontrolo. E se desfrutarmos as refeições calmamente, 
ainda melhor.
Nuno Pereira de Sousa
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Caros leitores

Este ano, a PÁGINA de verão chega até vós em formato di-

gital e com acesso totalmente livre. De um modo porventura 

paradoxal, após vinte anos de edições impressas e depois do 

histórico nº 200, quisemos que este período correspondesse 

a um momento forte de reflexão e de reafirmação pública, 

optando por uma edição especial, extra série e de caráter 

declaradamente promocional. Porque, na verdade, é preciso 

que a PÁGINA chegue a cada vez mais leitores, próximos 

ou distantes; é preciso que a PÁGINA se torne cada vez 

mais visível nas nossas bibliotecas, nas nossas livrarias e 

em postos de venda. 

Concebida desde o primeiro momento como uma aposta de 

liberdade e cidadania, a PÁGINA faz questão de se manter 

viva e interventiva. Abraçamos a causa da esperança e do 

futuro, tentando responder por um compromisso editorial 

solidariamente partilhado por muitos colaboradores e 

amigos, cujo apoio é vital para que possamos continuar a 

trabalhar numa linha de denúncia, anúncio, profecia, utopia 

e sonho, como diria Paulo Freire. Uma linha de futuro que, 

por outro lado, requer um inalienável dever de memória para 

com todos aqueles que ajudaram a abrir caminho. Concre-

tamente nesta edição, evocamos Óscar Lopes, uma figura 

marcante da nossa democracia, um investigador ilustre no 

campo da Linguística, um homem bom, sábio e humilde, 

segundo palavras de Isabel Pires de Lima. Fazemo-lo, ain-

da, recuperando a memória do escritor António Damião.

Somos um projeto editorial inscrito na área educacional e 

por isso damos sempre especial atenção aos temas pedagó-

gicos, equacionados tanto numa perspetiva escolar como 

social, de acordo com uma conceção ampla de educação e 

de modo a acolher as interpelações de justiça e solidariedade 

social vindas do nosso tempo. A reflexão de Licínio Lima 

em torno das questões da Democracia, do Estado Social e 

da Educação Pública é particularmente pertinente a este 

respeito. Estes são, com efeito, tempos que justificam uma 

nova aliança pela escola pública, como lembra Almerindo 

Janela Afonso. 

No âmbito da cultura, damos destaque ao Porto e às suas 

histórias, contadas de maneira especial por Júlio Couto. 

“Olhada há 250 anos pela Torre dos Clérigos”, a cidade 

do Porto tende a ser nesta altura, por ocasião da festa de 

São João, totalmente tomada pelos seus cidadãos, demo-

cratizando-se em ambiente de festa e de convívio popular, 

tão típico do espírito de verão. 

Enfim, os leitores têm ao dispor uma edição que, sendo 

extra, não quebra os princípios de exigência editorial que 

caracterizam a PÁGINA.

Leiam, divulguem, assinem, comprem A Página da Educação!

Pela nossa parte, continuaremos a dar a cara por este pro-

jeto. Com ânimo, com empenho e com desejo de futuro. 

E marcamos já encontro para a entrada do outono, com a 

PÁGINA 201, de novo em papel.

Com votos de um verão feliz e um abraço solidário

Isabel Baptista, Ana Brito Jorge, António Baldaia
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ÓSCAR Lopes foi um homem bom. Este será o primei-
ro e porventura maior elogio dos muitos devidos nesta 
hora ao nosso amigo. E foi ainda um homem humilde 
como só os homens sábios sabem ser. Humilde no saber, 
era humilde nas certezas, sempre pronto a rever-se e a 
ensaiar novas soluções para o mar de interrogações por 
onde sempre navegava procurando persistentemente 
respostas, sem que isso implicasse perda de um norte 
ideológico que toda a vida procurou com persistência, 
estudo e abertura de espírito. A vida desafiava-o quoti-
dianamente e todos os planos da realidade o interpela-
vam, por isso nunca se fechou numa única área do saber, 
nunca foi um rato de biblioteca, embora tivesse sido um 
leitor compulsivo, nunca se fechou ao chamamento do 
mundo, quer o mundo fosse a sua escola, a sua cidade, 
o seu partido, o seu país, o planeta, o cosmos. Tudo o 
interessava e por isso era tão fascinante ouvi-lo, sempre 
apaixonado pelo ato de pensar, falar, quer da história 
duma palavra, como da de um longínquo astro, quer de 
uma qualquer estrutura linguística, como de um verso 
de Camilo Pessanha, quer da música que tanto amava, 
como do último problema de lógica com que se debatia. 
Amava a humanidade e o mundo tão agreste em que 
lhe foi dado viver.
A curiosidade intelectual insaciável que o caracterizará 
faz dele, jovem professor de português nos liceus, já com 
duas licenciaturas feitas, um incansável estudioso da lite-
ratura e da língua. Começa por se dedicar à historiografia 
literária, publicando abundantemente já nos anos 40, 
mas, depois, a crítica literária da produção contempo-
rânea atrai-o e ele torna-se um brilhante ensaísta, que 
publica nas páginas do Comércio do Porto, durante as 
décadas de 50 e 60, uma crítica extremamente original, 
atenta à materialidade formal do texto literário, na qual 
vai construindo o seu conceito singular de “realismo 
problemático ou dialético”, um realismo longínquo da 
tradição oitocentista e que para ele se manifesta sempre 
que a literatura resiste ao senso comum e produz um 
alargamento de mundos. Através desse exercício crítico 
vai afinando o seu conceito de que a leitura tem sempre 
um carácter provisório. Ler é fazer tentativas, é ensaiar 
sínteses, pontos de equilíbrio num palco de conflitos que 
um texto sempre constitui. Por isso, para Óscar Lopes, 
a leitura, em especial do texto literário, constitui um 
desafio para quem lê: “compreender, realmente, uma 
obra é compreender-se melhor.”

Esta tentativa de ler com propriedade e com instrumentos 
tão rigorosos quanto possível leva-o a mergulhar cada 
vez mais no estudo da língua. Nos anos 60, num clima 
intelectualmente adverso, impedido até por algum tempo 
de ensinar, controlado nos contactos, nos movimentos, na 
correspondência, em clima de grande solidão intelectual, 
Óscar Lopes torna-se um investigador de ponta no cam-
po da linguística. Escreve, como bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian, a inovadora Gramática Simbólica 
do Português, em boa parte a partir das experiências 
que faz com os seus estudantes adolescentes, cruzando 
formalmente o ensino do português com o ensino da 
matemática. Quando, após o 25 de Abril, vê finalmente 
abrirem-se-lhe as portas da Universidade, será no campo 
da linguística que exercerá o seu magistério. Então jovem 
assistente universitária, eu não posso deixar de recor-

dar o pasmo com que assisti a algumas das suas aulas 
de Linguística Matemática e Computacional que dava 
nos intervalos que a gestão de uma Faculdade (a nossa 
Faculdade de Letras do Porto) em quotidiano processo 
de mudança e democratização lhe permitiam, gestão 
que ele abraçou com o entusiasmo que punha em tudo. 
Claro que todos nós o lembramos por essa obra fun-
dadora de uma historiografia literária nova, de costas 
voltadas para a historiografia positivista imperante, que 
escreveu a duas mãos com o amigo de sempre, António 
José Saraiva, a História da Literatura Portuguesa, a qual 
contou com cerca de 20 edições e que formou gerações 
de estudantes de literatura em Portugal e no Brasil. 
Mas ela é apenas uma parte com mais visibilidade de 
uma obra muito mais vasta e complexa, até muito tarde 
desconhecida, deste homem do norte.

A bondade já aqui evocada de Óscar Lopes, fruto eviden-
temente da sua elevada dimensão ética, também decorre 
em grande medida do ensaísmo que sempre praticou em 
todos os domínios – ensaísmo no seu sentido etimoló-
gico de ensaiar, tentar, encontrar soluções e tentar de 
novo novas hipóteses. A sua bondade manifestava-se 
neste espírito de abertura, abertura ao conhecimento e 
ao diálogo com o outro. Das coisas que Óscar Lopes 
mais gostava era de trocar, debater, defender ideias e 
por isso ouvia o outro com uma disponibilidade sem 
limites: do aluno mais ignorante ao intelectual ou ao 
criador de maior renome. Ouvia-os com um interesse 
genuinamente idêntico, conjugando ao máximo os seus 
próprios preconceitos ou pressupostos ideológicos.
Assim me ouviu muitas vezes a mim, jovem impreparada 
nos primeiros anos da docência universitária, nos idos 
de 70; devo-lhe um mundo de lições: de ética, de vida 
cívica, de exercício de pensar, de humanidade, em suma. 
Devo-lhe eu e tanta, tanta gente do meio académico ou 
não. Como é desse meio que eu venho, trago aqui o 
testemunho de uma colega brasileira, que me chegou 
esta manhã por correio eletrónico e que sem sua licença 
prévia reproduzo aqui:
Isabel, minha querida, 
Apesar de todas as agruras que o tempo vai impondo, 
imagino que a perda do grande homem e intelectual 
incomparável que foi o Óscar Lopes seja da ordem do 
inefável. É assim com aqueles que amamos, que respeita-
mos, que são uma espécie de fortaleza ética a atravessar 
os tempos. De longe, do outro lado do Atlântico, junto 
o meu coração àqueles que choram a sua ausência. O 
tempo, que por tempos se recusou tantas vezes a lhe dar 
o lugar de destaque que merecia, foi capaz de acordar 
com o perfume dos cravos para o respeito de que era 
merecedor e agora se incumbirá de lhe dar a memória 
devida. Não o esqueceremos nunca, nós brasileiros e eu 
muito especialmente, [lembro-o] sentado à frente das salas 
de conferência, atento, o rosto semi-voltado para ouvir 
melhor, a tomar notas (!!!) naquela letrinha pequena e, 
em seguida, a intervir com a qualidade luminosa do seu 
pensamento. O nosso Óscar, que também era nosso.
Um grande beijinho de apoio e carinho
Assina-o a Teresa Cristina Cerdeira da Silva, Professora 
Catedrática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
mas muitos outros, portugueses e brasileiros, dos dois 
lados do Atlântico o assinariam. Assiná-lo-ia com cer-

teza o seu ex-aluno João Fernandes que me telefonava 
pela manhã de Amesterdão a dizer o mesmo por outras 
palavras.

Evocar o Óscar passa por lembrá-lo na sua intimidade 
de homem de família: o atento cuidar do jardim, das ca-
mélias que sistemática e generosamente oferecia, rodeado 
de gatos, não muitos, os suficientes para lhe alimentar 
a convivência com o inefável que os gatos transportam, 
e as conversas sempre tocantes à volta de uma ou duas 
chávenas de chá inglês. Igualmente atenta, a presença 
oportuna e não menos estimulante da Maria Helena, 
igual na sensibilidade e no envolvimento com que ora 
participava nas conversas, ora o ajudava na logística 
do seu trabalho, nomeadamente na revisão de provas 
e bibliografias – a Maria Helena que soube conciliar 
uma reconhecida excelência profissional com o papel de 
esteio vinculante da família. Homem de casa, o Óscar 
partilhava com os seus íntimos e amigos “assuntos de 
família” – a janela que não abre, a ponta de humidade no 
teto, questões a considerar em relação aos filhos, sempre 
presentes, do mesmo modo que partilhava reflexões e 
perplexidades a partir do seu imenso conhecimento do 
mundo. O Óscar também gostava – sempre que possível 
– de pantufas, de um bom camisolão e de uma manta 
sobre os joelhos.
Um dia, em 1992, Óscar Lopes escrevia a um António 
José Saraiva doente e desalentado: “Só o enfraqueci-
mento da convicção é que nos pode dar a obsessão da 
morte. Lembra-te do verso de Pessoa, no poema Inicia-
ção: «Neófito, a morte não existe». Cada um de nós é 
muito mais (e muitos mais) do que aquele que se vê. 
(…) «Neófito, a morte não existe», a não ser na falta 
de convicção de verdade ou de valor»”. 
Assim foi Óscar Lopes, não acreditando na morte e 
perseguindo sentidos de verdade para a vida no pen-
samento. Deixo-lhe aqui, então, Óscar, neste dia de 
Primavera, uma camélia para si. O chá fica para um 
próximo encontro.
 

Isabel Pires de Lima
Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Nota: Texto lido na Associação de Jornalistas
e Homens de Letras do Porto,

onde Óscar Lopes foi velado (23.03.2013)
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Defender a Educação Pública é defender o Estado 

Social e a Democracia. Os professores e educadores 

enfrentam hoje a obrigação indeclinável de lutar 

pela educação pública e democrática e de mobilizar 

outros atores, interesses e vontades, sob risco 

de alienarem as suas responsabilidades e de se 

desprofissionalizarem – até porque as medidas 

governamentais não são apenas de caráter orçamental 

e de gestão, mas incidem sobre os objetivos da 

educação, os conteúdos, a pedagogia, a didática e a 

avaliação, a partir do que poderia ser designado por 

ministério da pedagogia oficial. A não desistência 

na defesa da educação pública é, simultaneamente, 

uma vocação cívico-política incontornável e uma 

tarefa educativo-pedagógica para quem não aceita a 

remeritocratização da Escola Pública e a criação de 

novas desigualdades, bem como a sua organização e 

administração ao estilo empresarial e a sua rarefação 

enquanto política pública, sem expressão efetiva nas 

comunidades locais.

DEMOCRACIA, 
ESTADO 
SOCIAL E 
EDUCAÇÃO 
PÚBLICA
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Uma formidável ofensiva vem-se 
abatendo sobre a educação pública, 
sob os efeitos de um ajustamento das 
contas públicas e respetivos cortes, 
radicais, na despesa pública com a 
Educação, que em breve nos farão 
recuar à situação vivida há décadas. 
Este ajustamento é acompanhado 
de um ajuste de contas político com 
a educação pública democrática e 
com o pensamento pedagógico que 
em Portugal foi desenvolvido após 
o 25 de Abril de 1974. 
As elites conservadoras e descom-
prometidas com a educação do 
público representaram sempre um 
dos nossos maiores problemas. A 
criação retórica, tipicamente ideo-
lógica, do chamado eduquês – algo 
que simplesmente nunca existiu, 
e não existe – permitiu ao atual 
ministro, e às forças que o promo-
veram e apoiaram anos a fio na 
comunicação social, desencadear 
uma reação contra o pensamento 
educacional e a pedagogia demo-
cráticos, defendendo o retorno a 
uma educação ‘à antiga portuguesa’, 
rigorista, seletiva, meritocrática, em 
competição permanente e emulando 
os princípios do mercado. 
O antieduquês revela-se agora a 
ideologia pedagógica dominante; 
neste sentido, foi a contrapedagogia 
que tomou o poder, limitando-se 
agora a operações contabilísticas, 
a cortes e pretensas racionalizações 
de feição economicista, a uma for-

malização e racionalização técnico-
-instrumental da educação pública 
que é verdadeiramente única depois 
do 25 de Abril. As escolas são, hoje, 
comandadas à distância, já sem cen-
tros de área educativa (CAE) nem 
direções regionais, mas, sobretudo, 
através de complexas plataformas 
informáticas, instrumentos de con-
trolo padronizado e automatizado, 
que, de forma crescente, adotam 
uma vigilância de tipo ‘panóptico’ 
sobre as práticas pedagógicas e os 
seus atores. 
Aparentemente desburocratizando 
e introduzindo formas de governo 
eletrónico e de ciberadministração, 
o que vem ocorrendo é um fenó-
meno de hiperburocratização da 
administração escolar. O império 
da racionalidade económica, instru-
mental, desprofissionaliza e meno-
riza professores e educadores, corta 
a direito em tudo aquilo e em todos 
aqueles que se revelam irracionais, 
introduz uma insegurança ontoló-
gica na Educação sem precedentes, 
institucionaliza novas hierarquias, 
novas desigualdades sociais, gera 
redundantes e ameaça outros des-
sa redundância, produz um clima 
de medo e de alienação, em tudo 
contrário aos princípios de uma 
educação humana.
Neste clima, é a educação democrá-
tica que entra em colapso, que se 
transforma numa impossibilidade. 
Ora, a própria democracia política 

não resiste à erosão sistemática e 
profunda da democracia social, nos 
seus distintos planos e, também, 
na educação. O desmantelamento 
do Estado Social far-nos-á recuar 
décadas, não apenas na Educação, 
mas também noutros direitos sociais 
e de cidadania. 
As pulsões antidemocráticas, auto-
ritárias, e até mesmo de um certo 
revanchismo elitista, que entre nós 
se mantêm vivas, como não poderia 
deixar de ser numa jovem e, (confir-
ma-se agora), imatura democracia, 
ganham expressão com a crise e não 
deixarão passar a oportunidade de 
reverter o que for possível no plano 
dos direitos políticos e das conquis-
tas sociais, já atualmente apresenta-
dos como “privilégios” exagerados 
que o país não consegue suportar. 
Segundo os defensores dos modelos 
de reforma neoliberal das políti-
cas sociais, a intervenção estatal 
na educação terá revelado, entre 
muitos outros aspetos: mais contro-
lo burocrático do que igualdade de 
oportunidades; mais paternalismo e 
menos liberdade de escolha; maior 
preocupação com a quantidade no 
acesso à educação do que com a qua-
lidade do sucesso educativo; excesso 
de fixação em objetivos de aperfei-
çoamento social e pouca atenção 
à formação para o trabalho, para 
o crescimento e a produtividade; 
poder desmedido conferido aos edu-
cadores profissionais e à pedagogia, 

em prejuízo dos stakeholders, das 
necessidades socioeconómicas e, em 
particular, dos empresários; excesso 
de democracia e de colegialidade, 
com défice de eficácia, de eficiência e 
de liderança unipessoal na governa-
ção da educação; custos financeiros 
excessivos (e, agora, considerados 
incomportáveis), inerentes à lógica 
redistributiva e universal da presta-
ção de serviços públicos.
É neste contexto de crítica à inter-
venção do Estado e às suas principais 
funções sociais que a responsabili-
dade individual, a inovação pessoal 
e a escolha racional de consumido-
res em mercados livres é celebrada. 
Trata-se de um novo referencial do 
bem-estar individual, que deve ser 
diligentemente perseguido por cada 
indivíduo, isoladamente e de forma 
competitiva, processo de que resulta-
rá, segundo é afirmado, o progresso 
da sociedade e o bem comum. 

Visão tecnicista da 
Educação

A intervenção estatal é considerada 
uma das principais razões da cri-
se atual da educação, e mesmo da 
crise da economia e da sociedade, 
razão pela qual a teoria da “escolha 
pública” e as suas correspondentes 
conceções elitistas de democracia 
são revitalizadas, a par do mercado 
da aprendizagem e da reconfigu-
ração do Estado como “Estado-

-avaliador”, “Estado-supervisor”, 
ou “Estado-estratega”. 
É exatamente neste contexto que a 
provisão de Educação por parte do 
Estado cede o seu lugar à defesa do 
princípio da “livre escolha”, preten-
samente capaz de libertar os indiví-
duos das sobredeterminações esta-
tais e de regenerar as aprendizagens 
individuais, finalmente consideradas 
úteis e responsáveis, competitivas e 
competentes, legitimando diferentes 
estatutos, destinos e papéis sociais 
a partir da ideologia da competên-
cia, tal como a produção de novas 
desigualdades sociais.
A reforma do Estado e a promoção 
de um mercado da aprendizagem 
orientado para a satisfação das “ne-
cessidades de formação” dos seus 
clientes, empresas e trabalhadores, 
é responsável pelo vocacionalismo 
reinante. O crescimento e a produ-
tividade, a competitividade e a em-
pregabilidade, a modernização das 
empresas e a inovação, a formação 
de mão de obra qualificada, deixa-
ram a Educação para trás ou, em 
alternativa, invocam-na em termos 
“friamente tecnicistas”. Fazem-nos 
esquecer que a crença num cresci-
mento económico ilimitado e perma-
nente, na máxima competitividade e 
produtividade, é que nos conduziu à 
crise atual, ignorando que os nossos 
maiores problemas só muito dificil-
mente poderiam ser ultrapassados 
através de soluções pedagogistas, 

apenas baseadas nas necessidades 
de qualificação da população ativa, 
sem retaguarda educativa e cultu-
ral, cívica e política, em busca da 
adaptação isomórfica à crise, e não 
do combate à crise através da trans-
formação do mundo social. 
O mundo do trabalho é uma rea-
lidade incontornável em qualquer 
projeto de educação, mas isso não 
legitima a sobredeterminação da 
economia capitalista sobre a Edu-
cação, condenando esta ao estatuto 
de variável do crescimento econó-
mico, reduzindo-a à categoria de 
instrumento de empregabilidade, 
sob uma “política de resultados”. 
É esta, porém, a perspetiva que se 
vem revelando dominante, incorpo-
rando a Educação sob a designação 
genérica de “formação de recursos 
humanos”, com vista à promoção 
do crescimento económico. 
Aqui residirá, segundo este racional, 
a chave para uma correta adminis-
tração da crise, por forma a alcançar 
o crescimento, a competitividade e 
o emprego, assim reduzidos à es-
cala de problemas essencialmen-
te educativos e pedagógicos, que 
novos instrumentos de formação, 
considerados relevantes do ponto 
de vista económico e empresarial, 
haverão de resolver. O programa de 
ajustamento da Educação – agora, 
em boa parte, subordinada a pro-
gramas de formação profissional 
inicial e contínua e a estratégias 

AS PULSÕES ANTIDEMOCRÁTICAS, e até de certo 
revanchismo elitista, ganham expressão com a crise e 
não deixarão passar a oportunidade de reverter o que for 
possível no plano dos direitos políticos e das conquistas 
sociais, já apresentados como “privilégios” que o país 
não consegue suportar.

EM TEMPOS DE CRISE, a Educação representa um re-
curso para a interpretação crítica das suas causas e para 
a compreensão profunda da sua natureza, tendo mesmo 
a responsabilidade de participar ativamente na busca de 
processos de transformação da economia e da sociedade.
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individuais de aprendizagem – consagra a hegemonia 
da visão tecnicista sobre a educação.

Sob abordagens típicas do “capital humano” e sob 
a linguagem dos clientes e consumidores de serviços 
e produtos educacionais, alguns dos quais hoje tran-
sacionados à escala global, até mesmo os adultos em 
contexto de formação tendem a ser representados como 
uma espécie de matéria-prima, objetos passíveis de 
modelagem e acomodação. Os pouco escolarizados, 
os desempregados de longa duração e os trabalhadores 
considerados pouco qualificados são vistos como indiví-
duos incapazes (“lixo humano”, como critica Zygmunt 
Bauman), evidenciando défices e lacunas que exigirão a 
sua superação, colmatando necessidades de formação 
através da aquisição de instrumentos, ou “próteses” 
formativas, que funcionalmente os habilitarão a integrar 
a nova “economia do conhecimento”.
Mas, em tempos de crise, e especialmente numa pers-
petiva de educação permanente (conceito esquecido ou 
que os atuais responsáveis olimpicamente ignoram no 
contexto da sua ignorância pedagógica), a Educação 
representa também um recurso para a interpretação 
crítica das suas causas e para a compreensão profunda 
da sua natureza, tendo mesmo a responsabilidade de 
participar ativamente na busca de processos de trans-
formação da economia e da sociedade, em função da 
sua vocação de humanização – nesse sentido, educan-
do a crise, ou seja, problematizando-a e afrontando-a 
em termos políticos e culturais, de valores e interesses, 
de relações de poder e de outros recursos distribuídos 
assimetricamente, rompendo com o círculo vicioso das 
explicações ideológicas e das soluções convencionais 
que, com frequência, representam mais instrumentos de 
gestão e aprofundamento da crise do que propriamente 
da sua superação. 
É exatamente no quadro dos processos de legitimação 
da crise e das condições estruturais da sua emergência 

que é crucial evitar a institucionalização de processos 
de educação e formação com objetivos apenas paliati-
vos, de mera gestão da crise, os quais só aparentemente 
amortecem os efeitos mais negativos e mais dramáticos 
da precariedade e das elevadas taxas de desemprego 
estrutural, mas que, na prática, contribuem para a re-
produção da crise e, em geral, para piorar as condições 
de dependência e de alienação dos agora designados 
“destinatários” ou “utentes”.

Autonomia heterogovernada

Entre nós, os verdadeiros protagonistas da educação 
situam-se, estranhamente, fora e acima das escolas, 
governando-as panoramicamente e à distância, sob re-
novadas formas de controlo, entre a desconcentração 
administrativa, os agrupamentos e mega-agrupamentos 
de escolas e o taylorismo informático online.
Apesar disso, a educação pública registou avanços sig-
nificativos, mesmo sofrendo as interferências constan-
tes e asfixiantes de um ministério que sempre revelou 
horror ao vazio e que insiste em falar de autonomia no 
contexto de uma administração altamente centralizada. 
Decide tudo aquilo que considera importante, até aos 
detalhes e micronormativos, e delega responsabilidades 
de execução, aquiescente e fiel, sob a retórica de uma 
autonomia da escola que é, afinal, uma autonomia 
heterogovernada, meramente técnica ou operacional.
A educação pública abriu-se, como era sua obrigação, 
a novos públicos e a uma diversidade social e cultural 
inédita entre nós, faltando-lhe agora os recursos, não 
apenas financeiros, para transitar cabalmente do acesso 
para a permanência e o sucesso educativo dos novos 
alunos que ganhou em termos de ingresso. Sem uma 
verdadeira autonomia das escolas, mas antes através de 
“unidades e subunidades de gestão” heterogovernadas 
pelo centro, através de processos de controlo, padroni-
zação, mensuração e hierarquização de resultados, será 

impossível o trabalho educativo com a diversidade dos 
públicos, que é a razão de ser de um sistema educativo 
democraticamente efetivo e exigente.

Em tempos de crise, tudo se torna mais difícil para uma 
escola pública que, na sua tradição republicana, nunca 
deixou de ser relativamente austera e frugal, sem luxos, 
mas dotada da esperança e da energia próprias de quem 
nunca desiste. Mas bastaria ter lido o Programa do XIX 
Governo para temer o pior. A austeridade tem legitimado 
um ataque global e sem precedentes contra a educação 
pública democrática e de qualidade, colocando em 
risco as aquisições, lentas, difíceis de obter, e passíveis 
de rápida regressão, de um sistema educativo que, ao 
contrário da maioria dos seus congéneres europeus, não 
se encontra consolidado, nem por efeito de políticas so-
cialistas, ou socializantes, de acesso generalizado, nem 
por iniciativa de um Estado-Providência e de políticas 
de promoção da igualdade de oportunidades, após a 
segunda guerra mundial.
Corta-se e despede-se sem critério, criam-se mais ho-
rários-zero para professores do quadro (tal o exagero 
e os erros de cálculo do ajustamento), prossegue-se 
na extinção de escolas (baseada na teoria de que nas 
escolas pequenas os alunos não aprendem), traçam-
-se mega-agrupamentos de escolas a régua e esquadro 
(erro que pagaremos muito caro), generalizam-se os 
exames nacionais que hão de melhorar a Educação 
(racional que está inteiramente por provar), aumenta-
-se o número de alunos por turma (inconsequência 
pedagógica inexplicável e com impactos conhecidos), 
hierarquiza-se o currículo escolar segundo uma visão 
focalista e fragmentada que substitui o ideal de uma 
educação humanista e integral – entendida também 
como política cultural – por competências e habilida-
des economicamente valorizáveis, em torno de saberes 
fundamentais, de disciplinas consideradas essenciais, 
de mínimos educativos. 

Encontra-se em curso uma nova hierarquização do 
conhecimento escolar, em função da economia e do 
crescimento, da produtividade e da competitividade, 
isto é, exatamente dos valores dominantes que nos 
conduziram à situação atual.

Vocação e tarefa

O vocacionalismo reinante e o pedagogismo radical de 
extração economicista (que vê o desemprego e a falta 
de competitividade como problemas pedagógicos) e 
gerencialista (para quem o problema da Educação é, 
sobretudo, o da falta de uma gestão e liderança de tipo 
empresarial) conduzem à degenerescência dos processos 
educativos democráticos, ao regresso a um passado de 
políticas seletivas e de desigualdade, à reelitização da 
escola pública. Tudo isto, cinicamente, sob a ideologia 
do rigor e do combate ao facilitismo, ao laxismo, ao 
dirigismo pedagógico, à indisciplina e ao centralis-
mo (segundo o Programa do XIX Governo), quando 
combater soluções fáceis é exatamente o inverso: não 
desistir da vocação pública da Escola; garantir as con-
dições sociais e pedagógicas para uma escolarização 
democrática e de qualidade; não abandonar os públicos 
considerados mais difíceis nem prescindir dos considera-
dos mais brilhantes e promissores; prosseguir, atualizar 
e tornar mais ambiciosos e exigentes os objetivos de 
uma educação pública democrática, governada demo-
craticamente e não sob golpes legislativos e injunções 
técnico-burocráticas alienantes.

Os professores e educadores profissionais, que são por 
definição decisores na sua esfera de atuação, enfrentam 
hoje a obrigação indeclinável de lutar pela educação 
pública e democrática e de mobilizar outros atores, 
interesses e vontades, sob risco de alienarem as suas 
responsabilidades e, mesmo, de se desprofissionaliza-
rem – até porque as medidas governamentais não são 

A AUSTERIDADE tem legitimado um ataque global  
e sem precedentes contra a educação pública democrá-
tica e de qualidade, colocando em risco as aquisições de 
um sistema educativo que, ao contrário da maioria dos 
congéneres europeus, não se encontra consolidado.

O VOCACIONALISMO e o pedagogismo radical  
de extração economicista e gerencialista conduzem à 
degenerescência dos processos educativos democráticos, 
ao regresso a políticas seletivas e de desigualdade, à  
reelitização da Escola Pública.
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apenas de caráter orçamental e de 
gestão, mas incidem sobre os obje-
tivos da educação, os conteúdos, a 
pedagogia e a didática, a avaliação, a 
partir do que poderia ser designado 
por ministério da pedagogia oficial. 
A não desistência na defesa da edu-
cação pública é, simultaneamente, 
uma vocação cívico-política incon-
tornável e uma tarefa educativo-
-pedagógica para todos quantos 
não aceitam a remeritocratização 
da Escola pública e a criação de 
novas desigualdades, nem a sua or-
ganização e administração ao estilo 
empresarial, nem, ainda, a sua rare-
fação enquanto política pública, sem 
expressão efetiva nas comunidades 
locais, também no interior do país.
Os tempos são muito difíceis, certa-
mente, mas já todos vimos grandes 
movimentos dos setores da educa-
ção por muito menos do que está 
agora em risco. Basta observar as 
recomendações do Fundo Mone-
tário Internacional quanto ao des-
pedimento de professores, quanto 
à privatização, concessão e outras 
políticas que transformam o Estado 
num simples parceiro dos interesses 
privados – os quais, por definição, 
só estão interessados em certos 
segmentos da educação e respetiva 
procura, designadamente através do 
reforço por parte das famílias do 
chamado cheque-educação, outrora 
proposto por Milton Friedman – e 
quanto à mobilidade e precariedade 

dos professores e ao aumento das 
propinas no Ensino Superior, algo 
que a Organização de Cooperação 
e Desenvolvimento Económico já 
recomendava ao governo português 
em 2006, pelo menos ao nível da 
pós-graduação. 

Dois problemas decisivos 

Creio que nos encontramos con-
frontados com vários problemas que 
exigem a nossa tomada de posição. 
Destacaria dois que me parecem 
decisivos e que se encontram forte-
mente imbricados.
O primeiro problema destaca a 
indispensável tomada de posição 
pública, crítica, reivindicativa, de 
luta, da nossa parte. Ao menos de 
uma geração que tem obrigação de 
conhecer bem o que está em causa, 
para onde vamos e aonde chegare-
mos em breve se nada de substancial 
for alterado. Independentemente 
dos resultados dessa luta, são mui-
tas as razões para agir e também o 
testemunho cívico, democrático, 
ético-político que daremos, não 
apenas aos nossos alunos e suas 
famílias, mas à sociedade e, mesmo, 
aos nossos colegas mais jovens, espe-
cialmente fustigados pelas medidas 
políticas. Como manter a esperança, 
o ânimo, a ideia de futuro, que são 
incontornáveis ao ato educativo e à 
relação pedagógica, se nós mesmos 
já não acreditamos, estamos parali-

sados ou “apassivados”, como dizia 
Paulo Freire, indecisos ou com medo 
da liberdade? Como manter o nosso 
estatuto de educadores profissionais 
já sem a capacidade, e sem a legi-
timidade, do testemunho da luta 
pela democratização e humanização 
da educação? Quem defenderá do 
ponto de vista socioeducativo e pe-
dagógico os alunos, especialmente 
aqueles que se encontram em situa-
ções de risco educativo e de grande 
fragilidade social? 
No passado salazarista, foram exa-
tamente a passividade e o medo 
que nos socializaram, seja enquanto 
alunos seja como professores, para 
a não decisão, a não participação, a 
não inscrição. Tal como disse Antó-
nio Sérgio, foi a própria Escola que 
nos recusou as experiências demo-
cráticas e o exercício da cidadania, 
não apenas subjugados por ideolo-
gias autoritárias, mas também pela 
ditadura dos conteúdos curriculares 
e das injunções técnico-didáticas, das 
reformas educativas iluminadas e de 
uma disciplina a que sempre faltou 
a liberdade; no final, tudo junto, 
observava Sérgio, uma Escola que 
nos preparava para aceitarmos todas 
as “bandalheiras” de que viríamos 
a ser vítimas.

O segundo problema é que para o 
atual governo, e respetivo aparelho 
administrativo, os professores não 
contam, a sua pedagogia é conser-

COMO MANTER a esperança, o ânimo, a ideia de  
futuro (incontornáveis no ato educativo e na relação  
pedagógica), se nós mesmos já não acreditamos, estamos 
paralisados ou “apassivados”, indecisos ou com medo 
da liberdade?
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vadora e irracional. Eles representam 
uma burocracia profissional que ainda 
pode resistir à destruição do Estado-
-Providência na Educação; as suas prá-
ticas colegiais são um obstáculo, os seus 
sindicatos e associações representam 
forças de bloqueio face à moderniza-
ção e racionalização da Educação que 
pretendem levar a cabo.
Não há ninguém que pior trate os profes-
sores do que o seu ministério, de forma 
arrogante e autoritária, sob ameaças 
veladas e manifestas, tratando-os como 
subordinados a quem cabe a execução 
fiel das suas políticas e, por essa via, 
desprofissionalizando-os e desmoralizan-
do-os ao retirar-lhes as bases de poder 
em que assenta a sua legitimidade, o seu 
prestígio e a sua possibilidade de agir 
pedagogicamente – o saber científico, 
pedagógico e profissional ao superior 
serviço dos educandos e não, estrita-
mente, ao serviço do poder político e 
das hierarquias administrativas. Se assim 
não nos comportarmos, não recusemos, 
então, a condição de funcionários obe-
dientes, ou de meros técnicos, mais ou 
menos alienados.
Ora, a transformação do poder político 
e administrativo do Ministério da Edu-
cação e Ciência, tal como das políticas 
governamentais para a Educação, é um 
objetivo nuclear da luta pela democrati-
zação da Educação. É forçoso não desis-
tir da ideia de que, mesmo em contexto 
de crise económica e das finanças públi-
cas, a educação pública, isto é, o futuro 
das crianças e dos jovens portugueses, 
representa o último reduto da esperança. 
Em democracia, não é possível manter 
uma política governamental sistema-
ticamente negativa, desesperançada, 
sem alma e sem rumo, sem capacidade 
de mobilização dos cidadãos. A educa-
ção é, por definição, uma das áreas em 
que seria mais urgente a construção de 
consensos, não digo de forma a isolá-la 
totalmente dos problemas que o país 
vive, mas de forma a concentrar nela a 
preparação para um futuro melhor, sem 
abdicar dos recursos mínimos que lhe são 
indispensáveis e, sobretudo, sem nunca 
abrir mão das enormes responsabilida-
des democráticas que ela tem e da sua 
vocação para a humanização.
É por isso que defender a Educação 
pública é hoje, em última instância, 
defender o Estado Social e defender a 
Democracia, mesmo no plano político.

Licínio C. Lima
[síntese de várias intervenções públicas] 
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É urgente e possível aproveitar as condições históricas
que estamos a viver para mobilizar e articular setores
das classes médias e populares em torno da defesa da Escola 
Pública. Isso passaria, desde logo, pela reinvenção progressista 
de uma nova aliança entre professores, pais e comunidade.

A CRISE a que estamos a assistir não é apenas mais uma crise 
do sistema capitalista. Em alguns contextos nacionais, essa crise 
financeira também é, de forma cada vez mais notória e dramática, 
uma crise económica, política, ética e cultural, ou seja, societal. 
Estamos a viver o desmantelamento dos mais elementares direitos 
sociais (sobretudo os que dizem respeito ao trabalho, à saúde e 
à educação). Sobrevivem hoje, com crescente vulnerabilidade e 
precariedade social e familiar, milhões de pessoas sem emprego 
e, por isso, sem nenhumas possibilidades de ter acesso a esses 
mesmos direitos. São «vidas desperdiçadas», como lhes chamou 
Zygmunt Bauman. 
Em Portugal, estamos agora a aproximar-nos do “Estado míni-
mo”, podendo as mudanças em curso surpreender (mesmo) os 
seus inspiradores mais ortodoxos. Não há qualquer pudor por 
parte dos atuais governantes em estar ao serviço de lógicas e inte-
resses capitalistas contrários ao interesse nacional e em desprezar, 
tendo apenas como apoio uma legitimidade diminuída, os anseios 
e direitos mais elementares dos cidadãos e cidadãs. 
No que diz respeito às decisões para a Educação, as tensões são 
crescentes. Não há diálogo nem concertação social; os sindicatos 
deixaram de ser interlocutores decisivos; as associações científicas 
não veem os seus pareceres acolhidos, o mesmo acontecendo com 

o próprio Conselho Nacional de Educação; entre os professores 
cresce a desmotivação, a instabilidade laboral e o desemprego; as 
formas de avaliação estão cada vez mais subordinadas à produ-
ção de resultados mensuráveis e à remeritocratização elitista da 
Escola Pública; os exames externos são feitos numa idade cada 
vez mais precoce (agora já no 4º ano de escolaridade); a avalia-
ção formativa foi definitivamente desvalorizada; a retração dos 
investimentos públicos é enorme... 
E tudo isso leva à exacerbação do solipsismo competitivo, que 
busca o sucesso pessoal ou a sobrevivência a qualquer preço, lado a 
lado com o aumento da alienação e da desumanização excludente. 

Mas há também coisas paradoxais. Por exemplo, as políticas 
de indução da privatização da educação, tão caras à ideologia 
dominante, enfrentam agora dilemas inesperados, como o fato 
de estas políticas se destinarem essencialmente à classe média e 
ser esta, precisamente, uma das classes mais afetadas pelo de-
semprego, pela diminuição salarial e pela regressão dos direitos 
sociais e culturais. É caso para falar de ideologia da privatização 
sem mercado – pano de fundo onde se inscrevem as tentativas, 
cada vez mais sistemáticas, de destruição da Escola Pública como 
projeto coletivo. 

ANA ALVIM

Almerindo Janela Afonso

Tempos para uma nova  aliança pela Escola Pública
Com efeito, a Escola Pública tem vindo a ser fortemente cons-
trangida e posta em causa, não apenas como lugar de desenvolvi-
mento pessoal e de reconhecimento (étnico, de género, de cultura, 
de classe social, de nacionalidade, de religião…), mas também, 
e sobretudo, como lugar de redistribuição e de justiça social e 
educativa. E isso com enorme indiferença pelo seu contributo 
histórico, que tem sido indispensável não apenas para o desen-
volvimento pessoal como também para a construção e afirmação 
de projetos coletivos emancipadores e para a concretização de 
direitos sociais e culturais fundamentais. 

A justificação para mudar a Escola Pública, até há pouco tempo 
vulgarizada e divulgada por porta-vozes ao serviço dos interes-
ses classistas dominantes, era a sua suposta perda de qualidade 
científica. Entretanto, esse discurso deixou de se ouvir nos termos 
habituais, mesmo porque as avaliações internacionais, que há anos 
são consideradas como referenciais legítimos para a qualidade, 
começaram a mostrar que os nossos alunos têm vindo a ter mais 
sucesso nas disciplinas consideradas centrais no currículo. 
Por outro lado, como referi, a obsessão ideológica privatizadora 

de tudo o que é público, voltada, também por isso, para o des-
mantelamento da Escola Pública, deparou-se de repente com um 
obstáculo, para já incontornável: o próprio empobrecimento das 
classes médias (tradicionalmente mais habituadas a tirar vantagens 
posicionais da escola pública) e a sua aproximação conjuntural às 
classes populares (tradicionalmente mais afastadas das lógicas e 
possibilidades de mobilidade social ascendente através da Escola). 
Neste contexto, a causa da crise da educação escolar pública já 
não é explicada pela suposta perda de qualidade, mas sim pela 
própria crise económica e financeira provocada pelos interesses 
mais espúrios do capitalismo financeiro (a que os nossos atuais 
governantes, sem pudor, submetem o país). E se estes interesses 
forem levados ainda mais longe, a destruição da Escola Pública 
poderá vir a traduzir-se num retrocesso civilizacional irreparável.
Por isso, é urgente (e é possível) aproveitar as condições históricas 
que estamos a viver para mobilizar e articular setores das classes 
médias e das classes populares em torno da defesa da Escola Pú-
blica. Isso passaria, desde logo, pela reinvenção progressista de 
um nova aliança entre professores, pais e comunidade.
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PARA quem nunca se iniciou nas práticas da navega-
ção à vela, explico que navegar “à bolina” quer dizer, 
em linguagem corrente, navegar contra o vento. Digo 
linguagem corrente porque, na verdade, nenhum barco 
consegue navegar à vela contra vento frontal. O barco 
tem de se posicionar de forma a que o vento não lhe 
chegue completamente de proa para então navegar “à 
bolina”, isto é, “fazendo bordos”, percursos à direita e 
à esquerda para ir progredindo para o rumo pretendido.
Usei esta metáfora da navegação à vela para me referir 
ao progresso da Educação, tal como a vejo nesta épo-
ca de fortíssima crise económica. Não adianta repisar 
nos malefícios que têm as leoninas e injustas condições 
económicas que nos são impostas. Direi simplesmente 
que estamos a navegar com vento de proa. Forte e sem 
previsão de abrandamento. Este “vento contrário” 
manifesta-se, para além da descapitalização de recursos 
humanos e materiais das escolas, em cinco aspetos que 
parecem ter uma importância maior.

1. Há um revivalismo pedagógico conservador, homo-
geneizador e transmissivo. Setores importantes e com 
capacidade de decisão promovem ideias conservadoras. 
A lista é longa, mas resume-se à ideia de que a Educa-
ção precisa de recuperar credibilidade e qualidade. O 
termo “recuperar” é muito revelador: significa que já 

D
av

id
 R

od
rig

ue
s

N
AV

EG
AR

 À
 B

O
LI

N
A

Tal como os nossos antepassados que 
inventaram este tipo de navegação, temos de 
inventar bordos que nos permitam, mesmo com 
percursos maiores e mais esforçados, levar as 
nossas naus a bom porto.

teve e que perdeu. Ora, nenhum dos problemas atuais 
da Educação se pode resolver com recurso a fórmulas 
antigas. Por razões simples: os problemas são diferentes 
“em género e número” – os alunos não são os mesmos, 
o conhecimento não é o mesmo, a sociedade não é a 
mesma e as metodologias não podem ser as mesmas. 
Recorrer a um ensino que valorize a transmissão e a ho-
mogeneidade – como nos “bons velhos tempos” – revela 
incapacidade de pensar a partir de onde se está. E quem 
não pensa a partir do lugar onde está corre o risco, mais 
do que provável, de não entender para onde se pode ir.
2. Há uma tendência para crer que a equidade é para 
os pobres e a inclusão para os “deficientes”. Quando os 
relatórios internacionais nos apontam para a premência 
da promoção da equidade e da inclusão, verificamos que 
as medidas efetivas e estruturais sobre este assunto são 
tíbias. Pensa-se que deve haver equidade porque há pes-
soas pobres; se não houvesse não seria preciso… Não se 
entende a grandeza e a ambição da equidade como algo 
ainda tão longe de alcançar. Conseguir que um aluno 
não seja descriminado pela sua condição ou situação é 
um objetivo complexo, que não se pode circunscrever 
a medidas avulsas ou em medidas “para os pobres”. De 
igual modo, a inclusão só é evocada quando existem 

alunos com condições de deficiência. Cabe dizer que 
não há alunos de “inclusão” e alunos que não são de 
inclusão. A inclusão é um valor que deve estar dissemi-
nado na Escola para todos os alunos, mesmo quando 
não existem as circunstâncias “legais” que permitiriam 
desencadear os serviços inclusivos.
3. Contra toda a evidência disponível (cf. documentos 
da OCDE, da UNESCO, …), olha-se para os sistemas 
duais como uma esperança de melhoria educativa. No 
relatório sobre a Educação em Portugal, publicado pela 
OCDE em 2008, diz-se explicitamente que é necessário 
“limitar a orientação precoce e adiar a seleção acadé-
mica”. É urgente, no nosso país, discutir a inovação e 
manutenção do Ensino Básico enquanto património de 
todos os alunos. 
4. Responsabiliza-se exclusivamente o estudante pelo 
seu insucesso. Desabrocha na Escola uma ética liberal: 
a Escola faz o seu papel, o resto é com o aluno. Diz-se: 
“como a escola não pode fazer tudo”, a responsabili-
dade do sucesso pertence ao aluno. Há pouco tempo, 
um responsável de uma sociedade científica dizia que “à 
escola compete assegurar o acesso e ao aluno o suces-
so”. Ao aluno compete chegar motivado, disciplinado, 
preparado, trabalhador e atento. O que se configura 
como um erro crasso é pensar que, nas condições de 
desenvolvimento pessoal e social existentes, um alu-

no possa ser plenamente responsabilizado pelos seus 
resultados escolares – e, portanto, autojustificar a sua 
exclusão e insucesso. 
5. Por fim, a privatização da Educação. Perante a com-
plexidade dos desafios da equidade e da inclusão, alguém 
honestamente acredita que a privatização – que anda 
nas bocas e nos corações de tantos decisores políticos 
– lhes pode responder competentemente?

E assim navegamos à bolina. Com ventos poderosos de 
proa. Mas que não nos impedem de navegar. Tal como 
os nossos antepassados que inventaram este tipo de na-
vegação, temos de inventar bordos que nos permitam, 
mesmo com percursos maiores e mais esforçados, levar 
as nossas naus a bom porto.
Benjamin Franklin dizia que há três tipos de pessoas: 
as inamovíveis, as mobilizáveis e as que se movem. Nós 
contamos com as que se movem, as que navegam e, que 
mesmo a navegar à bolina, conseguem criar espaços de 
equidade, de inclusão, de criatividade e de cidadania 
– enfim, de qualidade – nas nossas escolas, fustigadas 
pelos ventos de proa.
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A GENERALIDADE da imprensa portuguesa fez eco, com relativo 
impacto na opinião pública, da imposição de exames finais de 
ciclo a todas as crianças que se encontravam no fim dos quatro 
primeiros anos de escolaridade. Esta inovação do ministro da 
Educação, reabilitando uma prática salazarista de má memória, 
que dava pelo nome de “exames de 4ª classe”, não deve, em boa 
verdade, constituir surpresa. Não – evidentemente – pelas razões 
oportunistas que o Governo invoca (dar continuidade a medidas 
já tomadas pelo seu antecessor), mas, especialmente, pelo carácter 
das opções que têm vindo a assinalar o ministério Crato.
Na verdade, quem venha acompanhando com um mínimo de 
atenção a política educativa do XIX governo, designadamente a 
que se projecta no domínio curricular, em nada estranhará mais 
esta marca de violência simbólica que tem caracterizado a acti-
vidade governativa. 
Tenha-se em atenção que a “violência simbólica” aqui invocada 
não o é a título da conceptualização que dela fez Pierre Bour-
dieu, ou não o é só. Não se pretende, de facto, interpretar esta 
re-imposição dos “exames da 4ª classe” como se ela representasse 
apenas uma manifestação da cultura escolar enquanto “arbitrário 
cultural”. Nessa perspectiva, o nosso juízo seria pouco menos do 
que benévolo, uma vez que deixaria sem questionamento o seu 
significado real. É evidente que os exames, quaisquer que sejam, 
enquanto artefacto introduzido no sistema escolar para promover 
a defesa da cultura dominante como a única legítima, em vez de 
outra ou de outras, representam sempre, necessariamente, um 
arbitrário cultural que se “naturaliza”, ocultando desta forma a 
sua violência. Mas, neste caso, a violência em questão dir-se-ia 
naturalizada, como se referiu, e assumi-la-emos como “clássica”, 
isto é, constitutiva da condição sociopolítica das nossas vidas e, 
como tal, sociologicamente inevitável.
A violência identificada com os “exames da 4ª classe” excede 
claramente o sentido bourdieusiano do termo, porquanto ela é 
intencionalmente dirigida à recuperação de valores que julgávamos 
definitivamente banidos do nosso sistema de ensino: o autoritaris-
mo primário, o formalismo balofo, a subserviência incondicional, 
a hierarquização e a elitização social indispensáveis à reposição 
ou à conquista de privilégios. Basta atentar na documentação 
que regula a aplicação das provas, nomeadamente o Despacho 
Normativo nº 5/2013, para se ficar com uma ideia de como os 

exames constituem uma oportunidade de eleição para doutrinar 
as práticas sociais.

Em nome de um saber escolar doravante fortemente policiado 
pelo fantasma dos exames que se tornam omnipresentes, não é, 
evidentemente, o saber em si que é valorizado, nem as competên-
cias humanas que lhe são inerentes. Muito mais do que isso, o que 
é valorizado e, como tal, objecto de interiorização sistemática, 
é o conjunto de valores psicossociologicamente associados ao 
sucesso escolar, de que se destaca a disciplina pessoal, o sentido 
da sujeição e o amor-próprio típico do “bom aluno”, que, como 
sabemos, não é um “bem” aleatoriamente distribuído no plano 
social. E, como é evidente, quanto mais precocemente tais valores 
sejam inculcados, maior é a vantagem para uma sociedade for-
temente hierarquizada, como o Poder está apostado em refazer.
Por outro lado, tanto ou mais que os alunos, são os professores 
e as escolas que são examinados, o que não pode deixar de ter 
repercussões no clima e na cultura dos estabelecimentos, desig-
nadamente no sentido do autopoliciamento profissional e de uma 
cada vez maior preservação das estratégias pessoais. 
Destas transformações esperáveis é indício muito claro o con-
junto de medidas e episódios que caracterizaram a realização 
das provas de Português e de Matemática. Desde a linguagem 
escrupulosamente burocratizada até ao conjunto das figuras e 
agentes previstos para integrar o sistema no interior do aparelho 
e ao suposto e implacável rigor formal das medidas adoptadas, 
em nome de uma transparência que é em tudo a imagem inverti-
da do que se passa no país, tudo aponta no sentido de promover 
os exames, desde a mais tenra idade, à condição de instrumento 
poderoso de biopolítica, sujeitando a Escola a rituais cada vez 
mais selectivos e formalizados.
Importaria, por isso, suscitar a este propósito uma ampla e 
acesa discussão sobre o modelo de exames que está em curso, 
pondo em evidência não apenas o seu formalismo, mas também 
a monopolização disciplinar e a consequente bipolarização do 
currículo, que converterá a breve trecho a cultura escolar numa 
prática inevitavelmente excludente. Será ainda esta Escola uma 
Escola Pública?

Manuel Matos

EXAMES NO 
1º CICLO: DE 
PEQUENINO…

A violência identificada com os “exames da 4ª classe” é intencionalmente 
dirigida à recuperação de valores que julgávamos banidos do sistema de ensino:
o autoritarismo primário, o formalismo balofo, a subserviência incondicional,
a hierarquização e a elitização social.

III CONGRESSO INTERNACIONAL
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EQUIDADE

Divulgação

CONFERÊNCIAS
António Nóvoa, José Morgado, José Pacheco, Renato Opertti

Instituto Piaget - Almada | 31.out - 02.nov

INSCRIÇÕES A DECORRER
+ informações em http://proandee.weebly.com

[O autor escreve segundo a anterior norma ortográfica]ADRIANO RANGEL
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NO DIA 24 de abril de 2013, o jornal Público anunciava que a 
“Memorização está de volta como um dos motores da aprendi-
zagem”. Uma notícia onde se dá conta de uma das ideias fortes 
do pedagogo Nuno Crato, agora ministro da Educação, de que a 
memória não só não depende da compreensão dos factos, como 
esta mesma compreensão pode ser garantida, um dia mais tarde, 
pelos exercícios de memorização prévios que nos primeiros anos 
de escola as crianças tiverem que realizar. Pressuposto que Carlos 
Grosso – um dos autores dos programas de Matemática da era 
Crato – tão bem exemplifica na mesma edição, onde afirma que “a 
possibilidade de resolver bem um problema matemático é muito 
maior quando o aluno sabe a tabuada de cor”. Uma perspetiva 
que corrobora, mais uma vez, a posição de Crato, quando um 
dia (2006) escreveu que os “obstáculos ao desenvolvimento de 
rotinas e automatismos” eram um dos problemas maiores dos 
programas de Matemática que agora acabou por revogar. Ou seja, 
seria a valorização da memorização como estratégia pedagógica 
que permitiria redimir a educação do descalabro a que, segundo 
Guilherme Valente, o “eduquês” nos conduziu. 
É um facto significativo, contudo, que alguém que, como Crato, 
tanto valoriza o exercitar da memória como condição da apren-
dizagem acabe por negligenciar esta competência fundamental 
quando os dados disponíveis contribuem para o desmentir. Por 

isso é que recordamos que em 1947, num tempo em que só uma 
pequena minoria de portugueses prosseguia estudos para além 
da 4ª classe, 76,75% desses privilegiados revelavam, no 2º ano 
do liceu, graves deficiências no cálculo (João Pedro Ponte). E que 
em 1958, 34% dos estudantes no mesmo ano de escolaridade 
tinham notas negativas a Matemática. Como é que os cultores 
da memória explicam tal insucesso, quando se sabe que a me-
morização da tabuada não constituía o problema desses alunos?
Se prosseguirmos o exercício que nos propusemos, constata-se 
igualmente, através do confronto com a análise que o Gabinete 
de Avaliação Educacional (GAVE) do MEC produziu sobre os 
pontos fracos do desempenho dos alunos nos exames nacionais 
de Matemática dos 9º e 12º anos, em 2010, que os problemas 
não têm a ver nem com a memorização, nem com a ausência de 
domínio de procedimentos e rotinas. Nesses exames, os alunos 
mostraram dificuldades quer na realização de operações como 
analisar, argumentar e relacionar (Matemática A) ou transferir, 
relacionar, analisar, interpretar e demonstrar (Matemática Apli-
cada às Ciências Sociais), quer na utilização de estratégias pouco 
habituais no domínio da resolução de problemas matemáticos. 
Uma conclusão que tanto confirma a análise dos relatórios refe-
rentes ao Programme for International Student Assessment  (PISA, 
2003 e 2006) como os equívocos e os preconceitos presentes nas 

O recurso aos termos “rigor” e “exigência” tem qualquer 
coisa de obsceno, na medida em que o ato menos rigoroso 
e exigente é aquele em que se utiliza o rigor e a exigência 
como instrumentos de manipulação da realidade. Um ato 
desonesto que se afirma quer na encenação dos exames 
do 4º ano, quer na discussão sobre os programas de 
Matemática.

MEMÓRIA E 
MEMORIZAÇÃO
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reflexões e propostas de Nuno Crato e daqueles que comungam 
das suas ideias.
Neste momento, face a tais equívocos e preconceitos, poder-se-ia 
falar de falta de memória. Uma interpretação inexata, na nossa 
opinião, já que a faltar alguma coisa, seria exigência e rigor na 
abordagem dos dados disponíveis. Lacuna que, em larga medida, 
se explica em função do posicionamento ideológico do ministro. 
Isto é, o facto de Crato não valorizar a classificação dos alunos 
portugueses do 4º ano de escolaridade nas provas do Progress in 
International Reading Literacy Study (PIRLS, 2011) – 13º lugar, 
entre 50, ex-aequo com Israel, Itália e Alemanha e sem diferença 
estatística significativa face à Holanda, República Checa e Sué-
cia – é, mais do que a expressão da falta de rigor, uma afirmação 
subliminar de princípios. 
A mesma atitude está presente na desvalorização do facto de, nas 
provas em questão, Portugal ter obtido melhores resultados do que 
a Nova Zelândia, a Áustria, a França, a Espanha e a Noruega; e, 
igualmente, face às provas do Trends in International Mathema-
tics and Science Study (TIMSS, 2011), relativas à Matemática, 
onde, mais uma vez, os alunos do 4º ano obtiveram o 14º lugar 
(em 50), sendo Portugal o país que mais evoluiu, de 1995 até 
hoje, nos quatro níveis de aferição considerados. O que obriga 
a perguntar porque é que, face a tais resultados, ficar à frente da 
Alemanha, Irlanda, Suécia, Noruega, Nova Zelândia e Espanha 
apenas suscitou indiferença? 
Uma pergunta que se poderia repetir, também, face às provas 
que os mesmos alunos realizaram na área das Ciências, onde 
se situaram no 16º lugar, e sem uma diferença estatisticamente 
significativa para a Inglaterra (13º), sendo Portugal o segundo 
país que mais evoluiu no domínio em causa, à frente da Irlanda, 
Austrália, Bélgica (flamenga), Espanha, Polónia e Noruega. 
Como se explica esta atitude, tendo em conta o que Nuno Crato 
escreveu (2006) acerca do mau desempenho dos alunos portugueses, 
de 15 anos de idade, nas provas do PISA, nos domínios da Leitura, 
da Matemática e das Ciências? Uma atitude que contrasta com o 
quase silêncio que se fez sentir quando, nas mesmas provas, já em 
2009, a evolução substantiva dos resultados portugueses levou 
a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE) a concluir que Portugal é o sexto país da organização 
cujo sistema educativo melhor compensa as assimetrias socioe-
conómicas dos seus alunos.

Podemos estranhar que um homem que tanto valoriza a memori-
zação possa ter um desprezo tão descarado pela memória, ainda 
que esta constatação nos mostre, apenas, que a discussão sobre 
este assunto está longe de ser, somente, uma discussão pedagógica. 
Trata-se de uma discussão política fundamental, porque, como não 
parece ser difícil compreender, Nuno Crato não poderia reconhe-
cer os resultados acabados de apresentar como factos positivos. 
Impede-o, num primeiro momento, o projeto de Escola que de-
fende, o qual terá de ser compreendido à luz da demarcação da 

Escola Pública como instituição assistencialista, que o discurso 
neoliberal, à boleia da crise da dívida soberana, tem vindo a le-
gitimar, ao ponto de, nos dois últimos anos, o orçamento para a 
Educação ter decrescido de 5,7% para 3,8% do PIB. Impede-o, 
num segundo momento, a força do discurso antissubsidiarieda-
de, que, em nome do princípio do utilizador-pagador, poderá 
constituir-se como a alavanca para o crescimento e afirmação de 
uma Escola Privada capaz de repor a ordem política, cultural e 
social que o 25 de Abril abalou. 
Daí a necessidade de Nuno Crato, por um lado, esconder os êxi-
tos nas provas de avaliação internacionais e, por outro, ser um 
cúmplice ativo de uma política que, de forma insidiosa e subtil, 
obstaculiza a repetição destes êxitos, seja através do aumento do 
número de alunos por turma, da falta de recursos para promover 
respostas de caráter remediativo e compensatório ou da criação 
de condições institucionais e organizacionais que tanto desmo-
bilizam os professores como obstaculizam o diálogo e a partilha 
entre eles nas respetivas escolas.

É a partir deste momento que o recurso aos termos “rigor” e 
“exigência” tem qualquer coisa de obsceno, na medida em que o 
ato menos rigoroso e exigente que conhecemos é aquele em que 
se utiliza o rigor e a exigência como instrumentos de manipula-
ção da realidade. Um ato desonesto que se afirma quer através 
da encenação que tem vindo a rodear os exames do 4º ano, quer 
através da discussão sobre os novos programas de Matemática.
No caso dos exames, e por muito que custe ao ministro, não é 
a deslocação dos alunos para escolas que lhes são estranhas que 
garante o rigor e a exigência dos mesmos. Como os resultados 
das provas internacionais comprovam, rigor e exigência são coi-
sas mais difíceis de alcançar. Exigem investimento, planeamento 
estratégico e saber científico-pedagógico suficientes. 
Quanto aos programas de Matemática, não basta acenar aos 
professores, como o ministro fez no Público que citamos, com 
a acusação de que esses programas, aprovados em 2007, são 
excessivamente prescritivos, sendo necessário propor outros 
que pudessem conceder “uma grande liberdade metodológica 
aos professores”. Intenção que Lurdes Figueiral, presidente da 
Associação de Professores de Matemática, põe em causa quando 
mostra como as metas entretanto aprovadas – que contêm mais 
de 190 objetivos gerais e 900 descritores, através dos quais se 
exprimem objetivos de aprendizagem circunscritos – acabam por 
ter um resultado distinto daquilo que o ministro da Educação 
anuncia relativamente à autonomia pedagógica dos professores.
Valorizemos, portanto, a memória como instrumento que nos 
conduza a beneficiar do passado, e não a ser subjugados por ele; 
um instrumento que, em vez de nos obrigar a dispensar a nossa 
inteligência e a de todos aqueles com quem partilhamos tantos 
dias e tantas horas, possa constituir-se como condição de afir-
mação da mesma.
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BOAS PRÁTICAS 
E PRÁTICAS QUE 
‘RESULTAM’ 

A atenção está muito mais centrada na 
questão da transferibilidade das práticas 

identificadas como ‘boas’ do que na questão 
das ‘boas práticas’ propriamente ditas.

António M. Magalhães

O CONCEITO de ‘boas práticas’ tem vindo a ter uma crescente 
presença nos discursos políticos e de gestão nas mais diversas 
áreas, desde a Medicina até à Educação, passando, com grande 
ênfase, pelo mundo das empresas. Organizações como a OCDE, 
a União Europeia, o Banco Mundial e a UNESCO, para só men-
cionar estas, usam-no como instrumento político de soft law para 
governar e gerir através da ‘liberdade’... A que ele tem implícita e 
a dos países, instituições e atores envolvidos em o mobilizar, ou 
não. Enquanto processo de disseminação de estruturas, normas e 
padrões de cursos de ação identificados como bem sucedidos – e 
que ‘funcionam’ –, surge como uma espécie de ‘lugar branco’, 
isto é, como um dispositivo meramente técnico, sem aparente 
espessura epistemológica e educativa. 
Todavia, é importante olhar para essa espessura, no sentido 
de identificar os problemas e os dilemas que as ‘boas práticas’ 
envolvem, enquanto instrumento político, sobretudo no campo 
da Educação.

Genealogia das ‘boas práticas’
A literatura na área sublinha que o conceito de ‘boas práticas’, 
como instrumento político e de gestão, tem origem em três 
lógicas discursivas: 1) os juízos de especialistas baseados em 
evidências; 2) a pesquisa e identificação do fator de sucesso; 3) 
o benchmarking. 
A primeira é característica do campo da Medicina. As organizações 
médicas contratam especialistas que avaliam ‘evidências empíricas’ 
e identificam as boas/melhores práticas e recomendam-nas aos 
hospitais e aos médicos. A segunda, da área da Gestão, procura 
responder aos anseios de melhoria do desempenho individual e 
organizacional. A terceira advém também do mesmo campo – o 
benchmarking tem como objetivo identificar ações de melhoria, 
analisar o modo como outras organizações atingiram altos níveis 
de performance e utilizar a informação resultante desse exercício 
para melhorar os desempenhos. 
O que é interessante relevar é que, também segundo a literatura 
(e.g. Benjamin Wellstein e Alfred Kieser), a identificação das me-
lhores versões das práticas é problemática e longe de ser clara, 
mesmo no campo das práticas médicas. Da mesma forma, na 
pesquisa do fator de sucesso e no benchmarking não é possível 
delimitar, com precisão, as práticas específicas que expliquem 
os resultados de ‘bons desempenhos’.

Transferência das práticas que resultam
O conceito de ‘boas práticas’ tem vindo a circular como se, ele 
próprio, fosse, por um lado, não problemático e, por outro, 

como se não conservasse as suas genealogias quando mobiliza-
do pela política. 
As ‘boas práticas’ no campo da Educação são apresentadas 
como uma forma de melhorar os resultados das instituições e 
dos sistemas. Por exemplo, o Centre for Educational Research 
and Innovation (CERI), da OCDE, tem uma publicação cha-
mada What Works, com o “objetivo de explicar ‘o que é que 
funciona’, como e em que circunstâncias, e sugerir direções para 
a política apoiar a inovação e melhoria educacional”. Também 
a iniciativa Systems Approach for Better Education Results (SA-
BER), do Banco Mundial, pretende apoiar as decisões, fundadas 
em evidências de avaliação da qualidade de políticas nos países 
envolvidos, com vista a melhorar os resultados.
Parece, assim, que a atenção está muito mais centrada na questão 
da transferibilidade das práticas identificadas como ‘boas’, do 
que na questão das ‘boas práticas’ propriamente ditas. 
No site da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC), sobre 
o significado de benchmarking, diz-se que, aplicado às escolas, 
“consiste na pesquisa das melhores práticas utilizadas nos pro-
cessos escolares e de ensino, com especial ênfase naquelas cujo 
impacto, no desempenho, permite melhorar os resultados dos 
alunos e a satisfação das suas famílias”. Embora sublinhe tam-
bém a necessidade de “uma análise cuidada das diversas formas 
de trabalho adoptadas e de diferentes modelos organizacionais 
instituídos”, e que deve ter “como pano de fundo a adequação 
da solução a uma nova realidade”, a ênfase parece ser igualmen-
te colocada na transferibilidade das práticas, em detrimento da 
identificação das características das práticas rastreadas como 
boas e do peso do respetivo contexto nesse processo.

Contexto das ‘boas práticas’
Sobretudo no campo da Educação, as ‘boas práticas’, e aquilo que 
‘funciona’, são amplamente dependentes dos contextos, questão 
que a ênfase na possibilidade técnica de transferência e replica-
bilidade parece não dar a devida atenção. A prática identificada 
como boa num dado contexto nacional ou institucional pode ser 
pensada como um instrumento político da sua disseminação, mas 
pode não se traduzir imediatamente nos resultados educacionais 
visados, precisamente pelo peso das variáveis do contexto. 
As ‘boas práticas’ surgem, portanto, como instrumento de ges-
tão política dos sistemas e das instituições educativas e aqui 
pretende-se chamar a atenção para os lugares de onde ele dima-
na e para a necessidade de, no afã de disseminação de práticas 
que ‘resultam’, não se esquecerem os fatores contextuais que as 
identificam, precisamente, como boas.

ANA ALVIM
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O ARRANQUE 
DA AULA

NUM DOS seminários com o seu reduzido grupo 
de mestrandas-estagiárias, com o ano lectivo já a 
caminho do fim, o Professor S., ao querer ainda 
entusiasmá-las com o “formato de história” de 
Kieran Egan, realçava a importância de haver uma 
estrutura narrativa em todas as aulas. Tentava 
assim contrariar aquela teimosia de planificarem, 
segundo uma tecnocracia burocrática, em grelhas 
assépticas, sem-cor-nem-vida, cheias de objectivos, 
conteúdos e critérios de avaliação, mas onde era 
difícil vislumbrar a acção e o encadeamento temá-
tico. Ao abordarem os três tempos fundamentais 
de uma aula – abertura, desenvolvimento, fecho 
– deu-se conta de que o seu padrão de ensino 
valorizava sobremaneira o arranque da aula. De 
facto, levava mais tempo a prepará-lo do que aos 
outros momentos lectivos.

Em todas as aulas, o Professor S. escrevia no qua-
dro, a cores, o número da aula, a data, a epígrafe, 
a agenda e as sugestões (livros, artigos de jornal, 
filmes, etc.) enquanto nós íamos entrando, abrindo 
os cadernos/computadores, desligando os telemó-
veis e concluindo as conversas. Quando acabava 
de encher o quadro, a turbulência natural da 
entrada tinha acalmado. O silêncio indiciava que 
estávamos prontos para a aula, propriamente dita. 
No início daquele mês, à frente da data escreveu 
“Maio, maduro Maio” e “Favas: Maio as dá, 
Maio as leva”. Lá tentámos explicar cada uma 
delas, mas quando nos solicitou as relações entre 
o EP de 1971 de José Afonso e aquela expressão 
de sabedoria popular, embatucámos.
Seguiu-se a epígrafe, naquele dia dedicado  
às identidades: “Sou três vezes apátrida! Enquanto 
nativo da Boémia na Áustria, enquanto austríaco 
na Alemanha e enquanto judeu em todo o mun-
do”. A frase do compositor Gustav Mahler foi 
acompanhada pela audição do adagietto da sua 
Sinfonia nº 5, usada como banda sonora no filme 
“Morte em Veneza”, de Luchino Visconti. Não 

conhecíamos ninguém! Mas tal não impediu o 
debate vivo e acalorado do costume.

Essa desmesurada preocupação com o início das 
aulas vinha-lhe, afinal, do seu longínquo estágio 
no Ensino Preparatório, nos primórdios de 80, 
quando um dos modismos da época era a ‘mo-
tivação’. Tudo se jogava no arranque das aulas, 
então fatiadas em 50 minutos. Recordava-se bem 
do tempo que o grupo de estágio (composto de seis 
estagiários e dois orientadores) gastava a arranjar 
posters, cartazes, canções, mapas e mais isto e 
aquilo, num bricabraque didáctico que tinha por 
principal objectivo “agarrar” os alunos para a 
matéria que se seguiria.
Depois, o “pêndulo curricular” moveu-se em 
sentido contrário; os pedagogos que defendiam o 
“ensino centrado nos alunos” punham em causa 
essa técnica, pois, argumentavam, a ‘motivação’ 
devia estar presente ao longo de toda a aula e ser 
intrínseca, ou seja, o professor pouco podia fazer 
para a fomentar! O que prescreviam era assim uma 
espécie de “luta contínua” contra a distracção e 
o tédio, querendo-os motivados em permanência 
para uma aprendizagem continuada, em trabalho 
autónomo, claro está. O problema do “pêndulo” 
é que ele balança entre extremos quando o que 
se exige, em Educação, é a ‘arte e o engenho’ do 
ponto de equilíbrio, do bom senso.

O Professor S. treinou tanto a ‘abertura’ como 
descurou o ‘fecho’ das lições. Quando já efectivo 
no Preparatório, as suas aulas acabavam quando 
tocava a campainha ou, na melhor das hipóteses, 
com o sumário a ser ditado por um dos alunos. 
Anos volvidos, no Superior, onde não há campai-
nha (nem sumário), o seu calcanhar de Aquiles 
continua a ser a forma como encerra as aulas. Os 
estudantes levantam-se como que accionados por 
um telecomando, o dos seus swatch topo de gama. 
Hora de saída. Nem mais um minuto depois das 
três horas de aula – comportamento contrário 
ao da entrada, dos “intocáveis” 15 minutos de 
tolerância académica. 
Bem tentava o Professor S. elevar a voz para 
um aviso derradeiro (o habitual TPC): “Não se 
esqueçam de ver na Moodle a actividade para a 
próxima semana...” 
Claro que se esqueciam! E ele também – de treinar 
convenientemente o ‘fecho’ atempado das suas 
(tão apreciadas) narrativas didácticas.

“Há quem se convença de que o pedagogo resolve os males do mundo e 
faz do atrasado um génio. Se assim fosse e para dar respostas às síndromes 

culturais tão complexas e tão difíceis ele começaria a sua intervenção por 
onde começam os médicos. Dispa-se!” 

 Luís Souta

[Este texto está redigido segundo
a “antiga” e identitária ortografia]

António Mão de Ferro, editorial da Formação & Inovação nº 5, 2000

ANA ALVIM
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TEM SIDO indiscutível o sucesso de redes 
sociais como o Facebook entre jovens e 
adultos, especialmente em termos de ade-
são, fruição, engajamento e participação 
contínua, aspectos almejados por profes-
sores em instituições formais de educação. 
Assim, seria razoável pensar que a inclusão 
de redes sociais nestes espaços contribuiria 
para a resolução de muitos problemas das 
escolas de hoje. Embora pareça simples, a 
transição dessas mídias pelo continuum não 
institucional e institucional envolve reflexões 
sobre educação formal e aprendizagem.
Acreditamos que o maior desafio para a 
inserção de redes sociais em instituições de 
educação consista na indispensável manu-
tenção do potencial de autoria, autonomia, 
coletividade e colaboração inerente a tais 
espaços digitais – mas não necessariamente 
inerente a contextos educacionais. 
As redes sociais possibilitam a vivência de 
complexas experiências relacionais multi-
modais: as pessoas formam redes de con-
tatos, reforçam laços de relacionamento ou 
estabelecem novos, batem papo, postam no 
seu mural e nos murais alheios, publicam 
suas ideias ou divulgam ideias de outros 
autores, comentam, discutem, trocam ma-
teriais. Enfim, elas constroem e participam 
de comunidades online, consomem e produ-
zem conteúdos multimodais hipertextuais e 
negociam vivências coletivas nesse tipo de 
habitat virtual, no qual praticamente todos 
os usuários possuem semelhantes possibili-
dades e restrições tecnológicas de participa-
ção – enfatizamos “tecnológicas”, pois os 
jogos de poder de outras naturezas seguem 
vigentes, evidentemente, nas redes sociais.
Tais potencialidades, no entanto, podem 
contrastar de tal forma com os projetos 
educacionais de algumas instituições que a 
proibição do uso de redes sociais nesses es-
paços pode ser a alternativa mais adequada. 
Partindo deste extremo para seguir ao longo 

do referido contiuum, podemos citar a exis-
tência de instituições que possuem páginas 
próprias no Facebook, mas não permitem 
que professores e alunos interajam por esse 
meio; em outras, o contato entre professores 
e alunos na rede social restringe-se a usos 
mais pessoais, longe do controle institucio-
nal – o que pode ser vantagem ou problema 
para professores e escola. 

Há, ainda, iniciativas isoladas de professo-
res, que passam a utilizar alguma rede social 
como suporte para suas práticas ou projetos 
de ensino. E é destes casos que gostaríamos 
de tratar, pois, atrelada à necessidade de 
reflexão acerca das concepções de ensino 
e aprendizagem subjacentes às práticas 
pedagógicas do professor, caberá ainda 
a ponderação acerca dos modos como as 
redes sociais poderão sustentar tais práticas 
e servir como espaço útil e complementar 
para o alcance de objetivos educacionais. 
Nesse percurso reflexivo, algumas dessas 
práticas pedagógicas podem configurar-se 
como inadequadas a esse tipo de ambiente 
digital. Consideremos o seguinte exemplo: 
no grupo privado que criou para sua tur-
ma no Facebook, o professor publica uma 
pergunta para verificação de determinado 
conhecimento dos alunos, pergunta cuja 
resposta não demanda obrigatoriamente 
discussão ou tem poucas possibilidades de 
variação entre os alunos, tornando dispen-
sável, portanto, a participação (mediante 
publicação de comentários) dos demais para 
mera repetição de respostas. Esse tipo de 
pergunta pode cumprir propósitos especí-
ficos para um professor, digamos, em uma 
prova escrita (não discutiremos os méritos 
desse tipo de pergunta em outros contextos). 
Consideradas como típicas de contextos 
institucionais de ensino, perguntas como 
essa são comumente seguidas pela resposta 
do aluno (uma resposta conhecida e espe-

rada pelo professor) e de uma avaliação 
por parte do professor (avaliação positiva 
se a resposta tiver sido a esperada pelo 
professor). Ao ser transposta para o grupo 
do Facebook, um espaço público compar-
tilhado entre aqueles alunos e professor, 
esse tipo de pergunta pode contribuir para 
uma “escolarização” desse espaço e dos 
discursos lá produzidos, distanciando-o 
das funcionalidades e potencialidades inte-
racionais que as redes sociais demonstram 
ter fora de atividades escolares. Nesse sen-
tido, cabe ao professor repensar crítica e 
constantemente suas perguntas e demais 
práticas pedagógicas, orientando-se para 
a manutenção dos aspectos interacionais 
que tornam as redes sociais interessantes.

Inserir redes sociais na educação demanda, 
portanto, orientação para e aproveitamento 
de suas características e potencialidades, 
extrapolando a mera utilização de um es-
paço digital. Desvincular sua utilização 
das complexas experiências relacionais 
multimodais por elas possibilitadas, e que 
as caracterizam, acaba por esvaziá-las da 
própria denominação “redes sociais”, po-
dendo passar a ser chamadas de ambientes 
virtuais de aprendizagem, como o Moodle 
e tantos outros. 
E não estamos aqui criticando o Moodle, 
ambiente virtual de aprendizagem que há 
anos utilizamos como recurso online para 
nossas aulas presenciais e semipresenciais. 
Queremos, sim, destacar que redes sociais 
como o Facebook possuem facetas não 
escolarizadas que podem ser exploradas 
a favor da educação formal, se assim pre-
servadas, podendo inclusive servir como 
complemento a ambientes virtuais tipica-
mente educacionais como o Moodle (Bulla, 
em preparação).

Gabriela da Silva Bulla 
Lia Schulz

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil (doutorandas)

Redes sociais
e espaços 
institucionais de 
aprendizagem:
uma aliança possível

ADRIANO RANGEL
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O que vi foi muitos alunos na 
arquibancada e só dois brincando com 
uma bola na quadra. Os que estavam 
sentados pareciam completamente 
absortos, agarrados aos seus telefones 
celulares. Estavam jogando ou 
mandando mensagens. Como não 
podiam fazer isso nas salas de aula, 
costumavam passar o recreio assim. 

COMO pesquiso as propostas de apro-
priação educacional das tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) nas 
políticas e nas práticas concretas desenvol-
vidas nas escolas, lá fui eu ter um encontro 
com uma professora que se dispôs a falar 
a respeito. Como as vozes dos professo-
res parecem cada vez mais ausentes nas 
abordagens da temática, estando as po-
líticas frequentemente voltadas para uma 
espécie de discurso da falta (o que falta 
aos professores), era uma oportunidade 
significativa.
A escola não correspondia ao núcleo das 
pesquisas que faço, já que era privada e 
frequentada por alunos de classe média 
alta. Entretanto, era um espaço importante 
para pensar as TIC em outro contexto. A 
proposta pedagógica não era exatamente 
experimental. Era marcada pela preocu-
pação em “preservar o que havia de bom 
no ensino tradicional”. 
Nos contatos telefônicos, ficaram eviden-
tes as dificuldades de agenda. A saída foi 
marcar o encontro na hora do recreio, 
ainda que com as limitações impostas pela 
situação. Não apenas eu estaria ocupando 
o intervalo da minha interlocutora, mas 
restrita a um tempo curto. Na impossi-
bilidade de escolher as condições em que 
realizaria a entrevista, fui para lá torcendo 
para que a sala dos professores ficasse bem 

longe do pátio, sem muita interferência dos 
ruídos que os alunos produzem no recreio.

Chegando um pouco antes do horário de-
terminado, tive a oportunidade de passar 
por algumas salas de aula das turmas de 
5º ano, todos com 10 anos. Pelas janelas 
de vidro, pude ver os alunos participando 
de atividades individuais e em grupos. A 
maioria parecia entusiasmada. Ao final 
do corredor, avistei a sala dos professores, 
contígua à passagem para o pátio. 
Um sinal tocou e os alunos saíram corren-
do em algazarra. Alguns quase me atro-
pelaram. Em seguida, veio a professora. 
Ofereceu café e me convidou a sentar no 
canto da janela que dava para o pátio, 
para que pudéssemos “conversar mais à 
vontade”. Outros professores chegaram e 
se puseram em torno da mesa. Não posso 
dizer que conversassem alto, mas a sala 
não era tão grande e alguma interferência 
seria mesmo inevitável. 
Pela janela, quase nenhum ruído. Enquan-
to a professora me falava da facilidade de 
acesso aos mais variados objetos técnicos 
e das reuniões pedagógicas para comparti-
lhar práticas e trocar impressões a respeito, 
desconfiei de que houvesse algo errado no 
pátio. O silêncio foi me incomodando tanto 
que não resisti e perguntei o que havia ali 
do lado de fora. Quando ela disse que era 

o ginásio poliesportivo, me levantei para 
olhar. O que vi foi muitos alunos na ar-
quibancada e só dois brincando com uma 
bola na quadra. Os que estavam sentados 
pareciam completamente absortos, agarra-
dos aos seus telefones celulares. Estavam 
jogando ou mandando mensagens, disse 
ela. Prosseguiu esclarecendo que, como 
não poderiam fazer isso nas salas de aula, 
costumavam passar o recreio assim. 
Comentei que, tendo acabado de com-
partilhar experiências em sala de aula, 
seria de se esperar que eles conversassem 
a respeito, que combinassem outros pro-
gramas com os colegas, etc. A professora 
me disse que os papos entre eles poderiam 
estar acontecendo sim... Só então me dei 
conta de que poderiam estar teclando uns 
com/para os outros em lugar de conversar. 
Impossível não me lembrar dos trabalhos de 
Zuin [António A. S., Educação a distância 
ou educação distante?] acerca do fetiche 
tecnológico, balizado na supremacia da 
comunicação secundária sobre a primária. 
Olhando mais um pouco, lembrei-me des-
ta imagem dupla que havia circulado no 
Facebook há algum tempo, comparando 
o recreio dos anos 80 ao dos dias atuais. 
Estava ali, bem à minha frente, um recreio 
silencioso. Conversei um pouco mais com 
a professora e fui embora, levando comigo 
aquele silêncio fora de lugar. 

Raquel Goulart Barreto

O RECREIO 
SILENCIOSO

ADRIANO RANGEL
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 DESFAZENDO 
O FETICHE DA 
MOBILIDADE

OS ESQUEMAS de mobilidade estão aí em força e todos os sinais 
indicam que esta obsessão com o ‘movimento’ de alunos e pro-
fessores para diferentes países e locais veio para ficar. Agora as 
universidades comercializam os seus programas com promessas 
de mobilidade dos estudantes, enquanto os diretores e líderes 
académicos procuram formas imaginativas para assinalar o cum-
primento das metas de mobilidade de estudantes como parte dos 
seus principais indicadores de desempenho. 
Organizações regionais, como o Mercosul, na América Latina, e 
a ASEAN, do Sudeste Asiático, têm regularmente programas de 
mobilidade de estudantes nas suas agendas de reuniões, enquanto 
a Comissão Europeia – maior promotor de programas de mobi-
lidade de estudantes entre universidades europeias desde o final 
da década de 1980 – redefine as suas ambições. 
O programa “Erasmus para Todos”, um pilar fundamental da 
estratégia Europa 2020, pretende atingir os 20% de mobilidade de 
estudantes e académicos em 2020. O orçamento? Uns espantosos 
19 biliões de euros! A mobilidade transformou-se numa “viragem” 
em sociologia, gerou novas revistas, reforçou carreiras, tanto 
estagnadas como novas, e tornou-se numa grande indústria do 
conhecimento em si e sobre si mesma. Estará a mobilidade a ser 
fetichizada? Se assim for, porquê, como e o que é que está em jogo?
Com uma Europa sem dinheiro, diminuindo as contribuições esta-
tais para os setores do Ensino Superior e as universidades pressio-
nadas para serem criativas na captação de recursos, esperar-se-ia 
ver vigorosas evidências, não só de que a mobilidade importa, 
mas que importa muito para a competitividade económica e para 
a sociedade de bem-estar social. 

Os resultados da investigação tendem a ser algo mistos no que 
diz respeito aos efeitos da mobilidade dos estudantes, e não há 
nenhuma evidência convincente de que esta conduza à competiti-
vidade económica. No entanto, é-nos dito com grande confiança e 
autoridade que a mobilidade de estudantes e investigadores é um 
motor fundamental da inovação e da criatividade, que a mobili-
dade vai levar a confrontos culturais produtivos, que, por sua vez, 
conduzirão à diversificação de pontos de vista e que desempenha 
um papel crucial em todas as dimensões da sociedade global.
Ilustrativo disto é o caso de um relatório recente – International 
Curricula and Student Mobility, de Bart de Moor e Piet Henderikx 
– encomendado pela League of European Research Universities 
(LERU). Não faz as perguntas difíceis que seriam de esperar num 
estudo deste tipo (qual é a evidência de que a mobilidade faz a 
diferença, para quem e como?), nem levanta questões mais fun-
damentais sobre o que é que o aumento dos níveis de mobilidade 
significa para a sustentabilidade do planeta, nem dá conta de 
preocupações culturais importantes, como o idioma de instrução 
e a colaboração em investigação.
O que me leva a levantar estas questões não é a oposição à mo-
bilidade. Pelo contrário, trata-se de destacar o aspeto importante 
de que a mobilidade, per se, não produz criatividade, não gera 
inovação, nem conduz a maior competitividade económica, ou 
mesmo a uma maior tolerância cultural. Vale a pena, portanto, 
ponderar quais são as questões mais profundas que estão em 
causa, o que é que as evidências nos dizem e o que já sabemos 
das nossas próprias experiências em projetos com uma compo-
nente de mobilidade. 

A investigação sobre o Programa Erasmus sugere que quando não 
se é suficientemente fluente na língua de instrução, isso torna-se 
uma barreira para a participação do estudante, que pode levar 
ao seu isolamento e ao endurecimento de intolerâncias, e não ao 
seu contrário.
Tendo trabalhado em várias equipas de investigação com mobi-
lidade ao longo da última década, tornei-me muito consciente 
da necessidade de compreender os desafios, de ter ambições mais 
modestas em torno da mobilidade e das suas potencialidades e de 
compreender que a mobilidade gera novos atritos que precisam 
ser geridos e refletidos em ajustamentos às metas dos programas. 
Os programas de mobilidade que estão em sintonia com o de-
senvolvimento de competências linguísticas e culturais precisam 
de tempo para construir a confiança sobre a aquisição e uso da 
linguagem. No entanto, as metas de through put institucionais, 
como completar um grau avançado num período de tempo es-
pecificado, tendem a ser cegas perante as complexidades deste 
aspeto da mobilidade. 
Da mesma forma, os programas de investigação com componentes 
de mobilidade tendem a não tomar consciência do tempo necessá-
rio para aprender como é que funcionam as diferentes tradições 
do trabalho científico, e a melhor forma de “ter tempo” para 
aprender essas tradições de modo a beneficiar a compreensão e 
criação de conhecimento no longo prazo. O paradoxo, aqui, é que 
a mobilidade destina-se a acelerar a mudança, mas, no entanto, 
exige momentos significativos de desaceleração. 

E a questão dos que pretendem ser móveis confrontados com os 
recursos das suas famílias para que isso seja possível? Os pro-
gramas de empréstimos a estudantes podem ser valiosos, mas 
para muitas famílias que enfrentam os aumentos crescentes das 
taxas universitárias, pagar mais um empréstimo pode ser um de-
sincentivo significativo. E se a mobilidade é fortemente desejada 
nos curriculum vitae e nas rotas promocionais, como vemos na 
Suíça, isso é uma enorme desvantagem para aqueles que têm 
responsabilidades familiares e domésticas, que são inerentemente 
inamovíveis. 
E a questão dos interesses políticos e da sua participação neste 
domínio? Certamente que significa ver a mobilidade como um 
projeto de reterritorialização e um conjunto de processos; um 
compromisso de esbatimento das identidades nacionais e locais 
e a construção de um novo espaço, de sensibilidade e identidade 
supranacionais, como os do cidadão latino-americano ou euro-
peu. No passado, a Educação foi utilizada para os projetos de 
construção nacional. Acontece que, agora, estes passam a ser 
regionais e geridos através da mobilidade e do Ensino Superior.
Finalmente, o que dizer da verdade inconveniente de que o aumento 
dos objetivos da mobilidade é problemático face às agendas de 
sustentabilidade e à esperança de que as universidades abraçarão 
ambições “verdes”? Como será a mobilidade neste tipo de futuro? 
E como poderemos lá chegar? E como poderiam ser as políticas e 
programas de mobilidade se enfrentássemos este desafio? Este tipo 
de perguntas só pode gerar o pensamento criativo e a inovação a 
que as políticas de mobilidade tanto aspiram.

Dizem-nos que 

a mobilidade 

de estudantes e 

investigadores 

desempenha um 

papel crucial em 

todas as dimensões 

da sociedade 

global. No entanto, 

os resultados 

da investigação 

tendem a ser mistos 

relativamente 

aos seus efeitos.

Susan L. Robertson
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QUE há muito as universidades portu-
guesas se viraram para o meio onde se 
inserem, promovendo também desenvol-
vimento regional, todos sabemos. Que há 
algum tempo, os institutos politécnicos 
passaram a conceder o grau de mestre 
e a fazer investigação em centros reco-
nhecidos pela Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, também é verdade. Que 
vivemos numa época que exige raciona-
lização e racionamento e que não pode 
haver mais escolas do que alunos, também 
o comum dos mortais sabe.
Que o interior de Portugal seria ainda 
mais desigual, menos competitivo e mais 
vazio, demograficamente, se não tivesse 
havido o desenvolvimento do Ensino 
Politécnico em cada distrito, penso ser 
inquestionável. Agora, que os institutos 
politécnicos se queiram transformar todos 
em “universidades de ciências aplicadas”, 
renovando a reivindicação que, de há 
uma década para cá, dá pelo nome de 
“universidades politécnicas”, parece-me 
muito pouco razoável para este retângulo 
de 500x240Km.
Os nomes têm valor próprio. Também 
contam, é verdade, ao contrário do que 
defendeu recentemente Filomena Mónica. 
Ser do politécnico não é ser da universi-
dade; o nome cria a primeira realidade e 
identidade – um estudante do politécnico 
não é um estudante universitário, por 
muito que a muitos custe.

Num tempo de fusões, integrações, redes 

e racionalização económica, muitos poli-
técnicos deveriam pensar em unir-se com 
outros, ou mesmo com universidades, a 
exemplo do que fez recentemente a Uni-
versidade Técnica de Lisboa – única do 
país com essa perversa e desnecessária ad-
jetivação – com a Universidade Clássica.
Portugal não poderá vir a ter, nunca, dez 
universidades mais uma dúzia de “uni-
versidades de ciências aplicadas”, para 
pensar apenas no ensino público. Seria 
incomportável e irracional.
De resto, a Universidade, só pelo nome 
(universal), deve representar quer os sabe-
res mais teóricos, quer os mais aplicáveis. 
O adjetivo, “ciências aplicadas”, por si 
só, apenas introduziria mais desigualda-
de. A designação não alteraria nada. É 
uma reivindicação antiga, assente, sem-
pre, no assumir da desigualdade como 
especialidade. 
Coragem e bom senso seria querer ser 
universidade, tout court, o que daria 
muito trabalho e precisaria de muitas 
outras práticas e trabalho conjunto, ao 
invés de cada distrito se pensar como ilha; 
universidade que teria/terá, sempre, o en-
sino e a investigação mais aplicados e os 
mais fundamentados dos conhecimentos. 

O Ensino Politécnico poderia/deveria 
integrar as universidades, como acon-
tece já com as do Algarve e de Aveiro, 
com fusões e ou reorganizações. Querer 
esse nome de “universidade de ciências 
aplicadas” é querer ser universidade sem 

trabalho para tal. Seria/será, contudo, 
o que vai acontecer, mais cedo ou mais 
tarde, neste Portugal do faz-de-conta. 
Mas, estou em querer, a clivagem e a 
discriminação aumentarão. 
Essas universidades, apelidadas de “apli-
cadas”, serão sempre as que não são como 
as outras, que são diferentes (mas desi-
guais). Uma identidade que será sempre 
reconhecida pela negativa – o adjetivo 
significará sempre a negação da plenitude 
universitária.
Quando for “universidade de ciências 
aplicadas”, o Ensino Politécnico também 
vai querer, depois, legitimar “doutora-
mentos profissionais” ou coisa parecida, 
quem sabe, com equivalência direta dos 
especialistas que tem vindo a criar recen-
temente. Tenham dó! Ou se é universidade 
com direitos e deveres iguais ou não se é. 
Portugal, país rico de tanta coisa, essen-
cialmente de faz-de-conta, continua a não 
reorganizar o Ensino Superior e a não 
obrigar ao pensamento coletivo sempre 
que, por vontade própria, as instituições 
não o fazem. Entretanto, ao contrário, nos 
ensinos Básico e Secundário, os agrupa-
mentos escolares proliferaram e passaram 
por cima de ‘toda a folha’, e sob a alçada 
do mesmo ministério.
Nesta matéria, como em muitas, infe-
lizmente, tem ganho o faz-de-conta, ao 
invés da avaliação séria de quem somos e 
do que queremos ser, sustentados, claro, 
em direitos e deveres iguais para todo o 
Ensino Superior.

POLITÉCNICOS E 
UNIVERSIDADES: 
NOMES, COISAS
E FAZ-DE-CONTA
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SE, PARA alguns, a primeira afir-
mação do título poderá parecer uma 
evidência, e, para outros, mais uma 
“modernice” das Ciências da Edu-
cação, ela mais explicitamente pre-
tende clarificar que a educação não 
se restringe à Escola, por um lado, 
mas que este movimento deverá ser 
igualmente considerado no sentido 
inverso, por outro. Quero com isto 
dizer, escolarizar menos os assuntos 
da vida e acentuar mais a dimensão 
educativa (e não estritamente instru-
tiva) da Escola.
Os assuntos da vida, os assuntos da 
sociedade, entram pela porta grande 
da Escola: entendeu-se que, havendo 
crianças cujas dificuldades radicam 
num frágil apoio familiar, necessá-
rio se tornava formar os seus pais; 
o acesso dificilmente controlável à 
informação tornou óbvio que, por 
muito conservador que se queira 
ser, não se pode evitar falar da vida 
sexual com os jovens; a participação 
social, mascarada de cidadania ou 
ainda de alguma perspetiva de civis-
mo, aparece como mais uma dimen-
são a trabalhar por antecipação. E 
onde caem todas estas “urgências”? 
Na Escola, segundo os modelos da 
Escola e ignorando as particularida-
des do mundo da vida das pessoas.
É neste contexto que, privilegian-
do agora a segunda afirmação do 
título, proponho uma breve refle-
xão a partir das palavras de Munir 
Fasheh – professor de Matemática, 
palestiniano, que pensa e discute a 
educação menos a partir da figura 
institucionalizada da Escola e mais 
a partir das comunidades onde as 
pessoas se inserem, têm raízes e cons-
troem as suas fundações. 

Num artigo onde discute Como er-
radicar o analfabetismo sem erradi-
car os analfabetos?, Munir Fasheh 
afirma ser sua preocupação “ga-
rantir que o aprendiz não perca o 
que já possui; que ser alfabetizado 
não pode ser considerado superior 
a outras formas; que o aprendiz 
possa utilizar o alfabeto, em vez 
de ser usado por ele”; por outras 
palavras, “precisamos analisar não 
somente o que a alfabetização acres-

centa na forma como é concebida e 
implementada, mas também o que 
subtrai ou torna invisível”. 
A experiência de Fasheh numa na-
ção sem Estado, permanentemente 
sob a observância e controlo de 
outra nação, agudiza a sua sensibi-
lidade para a questão do controlo 
(social) efetuado por intermédio das 
instituições: a Escola é uma e não 
deixa de evidenciar uma perspeti-
va hegemónica de entender o que 
se deve aprender, mas igualmente 
o que deve ser educar. Nas suas 
palavras, “universalismo, mais do 
que qualquer outra coisa, tem sido 
a causa principal para se eliminar a 
diversidade que, a meu ver, constitui 
a essência da vida”. 
E, reportando-se ainda à alfabeti-
zação, Fasheh acrescenta, “a lin-
guagem é limitada em termos de 
compreensão. O facto é que experi-
mentamos muito mais do que pode-
mos entender por meio da mente, e 
compreendemos muito mais do que 
podemos expressar pela linguagem”. 
O que o leva a afirmar ainda que a 
“educação representa apenas uma 
das formas de aprender: (...) a minha 
esperança era que aprendêssemos, de 
novo, como ser humildes e nos tor-
nássemos conscientes da diversidade 
de formas de aprender, conhecer, 
perceber, viver e se expressar, e que 
tais formas não podem ser compa-
radas usando medidas lineares.”

Afirmei em artigo anterior (Resgatar 
a experiência, PÁGINA nº 193) que 
embora o programa de formação de 
adultos RVCC (Reconhecimento, 
Validação e Certificação de Com-
petências) tenha inegáveis caracte-
rísticas positivas – desde logo por 
eleger a experiência dos sujeitos 
como fonte de recursos essencial –, 
o problema é que a sua legitimação 
só se faz por aferição a um quadro 
de qualificações formais. 
Era exatamente aqui que queria 
chegar: o saber experiencial não 
tem de ser reconhecido para con-
ferir qualificações, ele tem de ser 
reconhecido como modo alternativo 
de aprendizagem. 
Vale a pena destacar ainda, na visão 

de Fasheh, aquilo que deveriam ser 
considerados os direitos humanos 
fundamentais: “interpretação pes-
soal” e “investigação independente 
de significados”. Para o autor, “iro-
nicamente, não recebem menção na 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos!” 

E se a educação não é a forma úni-
ca de aprender, a Escola não será 
certamente o modelo exclusivo de 
educar. Mas…
A este respeito, um outro autor res-
peitado e algo ‘na moda’, o sociólo-
go polaco Zygmunt Bauman, refere, 
no artigo Education in Liquid Mo-
dernity, a propósito da concorrência 
ao monopólio dos estabelecimentos 
de ensino enquanto guardadores do 
conhecimento (concorrência, entre 
outros, dos fornecedores de softwa-
re informático), que um dos mais 
notados efeitos desta concorrência 
sobre teóricos e práticos da educa-
ção é a mudança de acentuação do 
‘ensinar’ para o ‘aprender’: “trans-
ferir para o estudante individual a 
responsabilidade pela composição 
da trajetória de ensino/aprendiza-
gem (e, obliquamente, pelas suas 
consequências pragmáticas) reflete 
a crescente falta de vontade dos es-
tudantes em assumir compromissos 
de longo prazo que constranjam o 
leque de opções futuras e limitem o 
campo de manobra”.
Mas importa perceber que a não 
exclusividade da Escola como lu-
gar da educação pode ter mais do 
que uma interpretação: “Entre os 
efeitos conspícuos das pressões de 
desinstitucionalização estão a ‘pri-
vatização’ e a ‘individualização’ das 
situações de ensino/aprendizagem, 
bem como uma gradual, ainda que 
implacável, substituição da ortodoxa 
relação professor-aluno pelo padrão 
fornecedor-cliente ou consumidor 
de centro comercial.” 
Poderíamos acrescentar às palavras 
de Fasheh que, além de limitada em 
termos de compreensão, a lingua-
gem presta-se, igualmente, a vários 
equívocos de interpretação.

Além de limitada 
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Henrique Vaz
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A luta pelo direito à 
educação e a defesa 
da Escola Pública 
implicam a defesa do 
direito dos adultos 
a uma educação 
de qualidade, que 
tenha em conta as 
especificidades das 
pessoas a que se dirige, 
bem como a defesa 
do lugar que a Escola 
Pública não pode 
deixar de ocupar.

NO ÂMBITO da Iniciativa Novas 
Oportunidades, muitas escolas pú-
blicas alargaram a sua intervenção 
à Educação e Formação de Adultos, 
assegurando o funcionamento de 
cerca de 200 centros Novas Opor-
tunidades (CNO). Para as escolas e 
para os professores envolvidos foi, 
sem dúvida, uma experiência mar-
cante, permitindo o desenvolvimento 
de novas lógicas de trabalho educa-
tivo, bem diferentes das do Ensino 
Recorrente agora ressuscitado, que 
nunca se mostraram adequadas aos 
públicos a que se dirigiam. 
Permitindo a valorização de aprendi-
zagens experienciais realizadas pelos 
adultos em diferentes contextos, o 
reconhecimento de conhecimentos 
previamente adquiridos e a sua mo-
bilização como ponto de partida 
para a aquisição de novos saberes, 
o trabalho realizado nos CNO cons-
tituiu uma fonte de ensinamentos, 
não apenas para o trabalho com 
adultos, mas também para com os 
mais jovens, permitindo outra refle-
xão sobre os processos e dinâmicas 
educativas.
Além destas dimensões, o funciona-
mento dos CNO potenciou condi-
ções para uma maior ligação com 
as famílias de muitos alunos. Um 
espaço até então estranho para mui-
tos pais e mães que, precocemente, 
tinham abandonado a escola e sobre 
a qual tinham, muitas vezes, memó-
rias ou representações negativas, 
tornou-se um espaço conhecido, 
familiar, ao qual se deslocavam com 
prazer, abrindo caminho para uma 
nova relação com os professores 
dos filhos. 
Ao mesmo tempo, feitas as pazes 
com a escola, mais seguros de si 
e mais confiantes nos seus sabe-
res, muitos foram, também, os que 
começaram a valorizar de outra 
forma a escolarização dos filhos e 
a sentir-se capazes de acompanhar 
mais de perto os seus percursos es-
colares. Vários testemunhos dão 
conta de algumas relações que se 
transformaram no interior de mui-
tas famílias, com pais/mães e filhos/
filhas a ajudarem-se mutuamente 
nos trabalhos de casa.
A existência de CNO nas escolas 
traduziu-se ainda, quantas vezes, no 
maior estímulo para outra articula-
ção entre a escola e o meio envol-
vente, permitindo um conhecimento 

muito mais sustentado e informado 
sobre a realidade social, económica 
e cultural em que vivem os alunos e 
as respetivas famílias. A necessidade 
de divulgação dos CNO e das suas 
atividades junto dos adultos e de os 
ganhar para novos percursos de for-
mação levou as escolas ao contacto 
com as populações e as mais diversas 
entidades: coletividades, associações 
culturais e de bairro, empresas, au-
tarquias, etc. A Escola aproximou-
-se da comunidade e tornou-se um 
importante centro educativo, mais 
reconhecido e valorizado.
Para muitos professores que viven-
ciaram o processo, foi, sem margem 
para dúvida, uma enorme descober-
ta. Muitos foram os que entraram 
desconfiados e com grandes reservas 
face às suas potencialidades e que, 
passado algum tempo de contacto 
com os adultos e a partir do trabalho 
que com eles realizavam, mudaram 
de opinião, aderiram ao processo, 
investiram nele, aprenderam dife-
rentes metodologias e estratégias 
pedagógicas e encontraram um signi-
ficativo espaço de realização pessoal 
e profissional. 
A destruição dos CNO transformou-
-se, assim, numa enorme perda, não 
apenas para os adultos, que viram 
mais uma vez negado o seu direito 
à educação e à formação, mas tam-
bém para as escolas e para muitos 
professores e outros profissionais. 
Ao mesmo tempo que muitos téc-
nicos ficaram desempregados, mui-
tos professores foram confrontados 
com ‘horários zero’ e todos viram 
desbaratada a sua experiência, em-
penhamento e saberes profissionais.
O fim dos CNO veio a dar origem à 
criação dos Centros para a Qualifi-
cação e o Ensino Profissional. Publi-
cada a portaria que os institui, no dia 
28 de março, muito está ainda por 
definir. No entanto, o que já se sabe 
augura transformações profundas, 
e não no melhor sentido. 
De imediato, uma grande diminui-
ção do número de centros face aos 
anteriores CNO, o que implica pôr 
fim a um elemento muito importante 
para a frequência dos adultos, parti-
cularmente os que se encontram em 
situações de maior vulnerabilidade 
social – a proximidade das zonas de 
residência. Neste cenário, é também 
claro que serão em muitíssimo me-
nor número as escolas públicas em 

que virão a funcionar, desperdiçando 
todo o conhecimento que muitas 
tinham já adquirido. 
Ao mesmo tempo, em nome de um 
pretenso “rigor” e “exigência”, os 
processos de certificação sofrem uma 
transformação profunda, com a in-
trodução de exames e o afastamento 
dos professores e outros profissio-
nais que tenham acompanhado os 
adultos dos respetivos júris, o que 
traduz uma desconfiança dos pro-
fessores e da sua ética profissional 
completamente inaceitável. 
A existência de exames significa uma 
rutura completa com as metodolo-
gias que vinham sendo desenvolvi-
das e com a filosofia de trabalho, 
reconhecida em diversos estudos 
nacionais e internacionais. A sua 
imposição obriga a reequacionar 
todo o trabalho com os adultos, que 
passará a ser desenvolvido não na 
base da valorização e reconhecimen-
to das suas experiências e saberes, 
mas da sua preparação para uma 
prova, orientando-os, como afirma 
um parecer do Conselho Nacional 
de Educação, “para a memorização 
de conteúdos”, o que traduz um 
enorme retrocesso educativo.
Também neste campo, os profes-
sores não podem ficar indiferentes 
ao que se está a passar. A luta pelo 
direito à Educação e a defesa da 
Escola Pública implicam a defesa 
do direito dos adultos a educação 
de qualidade, que tenha em conta as 
especificidades das pessoas a que se 
dirige, bem como a defesa do lugar 
que, neste âmbito, a Escola Pública 
não pode deixar de ocupar.

Teresa Medina

Educação e Formação 
de Adultos: que lugar 
para a Escola Pública?

ANA ALVIM
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ADRIANO RANGEL

A TRANSIÇÃO do liberalismo para o neo-
liberalismo trouxe muitas mudanças. Entre 
elas, acentuou a ênfase na competição, no 
melhor desempenho, na quantidade e na 
inovação. O mercado de trabalho redire-
ciona seu foco e, em consequência, o perfil 
dos profissionais também sofre alterações. 
Nos dias de hoje há uma entonação mais 
constante que evoca a atualização como 
tábua salvadora do mercado competitivo; 
voltar a estudar tornou-se requisito básico 
para manter-se vivo no mercado de trabalho. 
Contudo, educar-se ao longo da vida vai 
além da atualização; agora está atrelada ao 
investimento pessoal, à criatividade renova-
da, à intensidade de flexibilidade. Os locais 
de trabalho também se tornaram adeptos 
de transformações constantes, voltando-se 
em primeiro lugar à inovação, e depois à 
produção. Segundo Richard Sennett, “a pró-
pria instabilidade das organizações flexíveis 
impõe aos trabalhadores a necessidade de 
‘trocar de vasos’, isto é, correr riscos, com 
seu trabalho” (A corrosão do caráter). Não 
se pode mais ficar parado, é necessário ino-
var e se recriar o tempo todo. Assim, com 
a chegada do capitalismo cognitivo temos 
mais um motivo/imperativo para investir 
em educação continuada. 

O que chama a atenção, hoje, é a proximi-
dade entre as características da educação 
continuada e as do capitalismo cognitivo. Ao 
mesmo tempo que o capitalismo cognitivo 
exige flexibilidade e criatividade, a educação 
continuada propõe ensinar como ser flexível 
e criativo. O capitalismo cognitivo aborda a 
gestão como gerenciadora da instabilidade. 
A educação continuada, além de ofertar 
cursos para ensinar a ser gestor, vai até a 
empresa para capacitar aqueles que já o 
são e necessitam atualizar-se, adaptando-se 
permanente e incansavelmente a exigências 
emergentes. 
Essa ligação entre capitalismo cognitivo e 
educação continuada é a evidência de que 
a mercantilização da educação para toda 
a vida está tomando cada vez mais força. 
Para Maurizio Lazzarato, “todo bem se 

transforma em mercadoria, e toda atividade 
é submetida, cada vez mais, ao domínio da 
moeda” (Trabalho e capital na produção dos 
conhecimentos). Logo, a combinação das 
exigências do capitalismo cognitivo com o 
imperativo de educação continuada torna-
-se um meio garantido de lucratividade para 
instituições e organizações de todo tipo. 
Se você não apresenta competências e habi-
lidades compatíveis com novas demandas 
do mercado de trabalho, é necessário buscar 
atualização para se tornar sujeito do tipo 
que o mercado deseja. 

A educação continuada é praticamente uma 
‘garantia estendida’ da vida. Ao olhar para 
sites institucionais, é possível enxergar ofer-
tas tentadoras de aprendizagens revolu-
cionárias que prometem fazer a diferença 
e destacar cada um em algum nicho do 
mercado de trabalho.
Todos devem se atualizar. Ser especialista 
em constante mutação é fundamental, para 
isso basta escolher o melhor curso, com a 
metodologia mais eficiente, entre a infinidade 
de ofertas a disputar clientes consumidores. 
Todavia ao pagar por esta mercadoria, deve-
mos estar conscientes do alerta de Sennett: 
“quando adquirimos uma capacitação, não 
significa que dispomos de um bem durável” 
(A cultura do novo capitalismo), pois esta 
aprendizagem certamente em pouco tempo 
estará obsoleta e terá de ser substituída. 
O importante é ter um currículo sempre 
vendável para poder circular e gerenciar 
a própria carreira. O tamanho do investi-
mento para que isso aconteça vai depender 
do perfil empreendedor de cada indivíduo 
e das ofertas do mercado.
A educação continuada inscrita na lógica do 
capitalismo cognitivo não tem limites. Ela 
está inserida na sociedade do conhecimento 
com o objetivo de produzir constantemente 
novos sujeitos, empresários de si mesmos, 
capazes de corresponder ao mercado de 
trabalho competitivo. Assim, em troca de 
quantias significativas, a educação continua-
da vem se mercantilizando e movimentando 
cada vez mais a economia do conhecimento.

Daiana Garibaldi Rocha
Universidade Luterana do Brasil 

(mestranda) 

A MERCANTILIZAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO PARA 

TODA A VIDA

A combinação das exigências 
do capitalismo cognitivo com o 
imperativo de educação
continuada torna-se um meio 
garantido de lucratividade.
Ao olhar para sites institucionais,
é possível enxergar ofertas
tentadoras de aprendizagens 
revolucionárias que prometem
fazer a diferença e destacar cada
um em algum nicho do mercado
de trabalho.ANA ALVIM

ANA ALVIM
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AO PENSAR a partir de Paulo Freire, que nos fala que “a educação deve ter como 
objetivo maior desvelar as relações opressivas vividas pelos homens, transformando-os 
para que eles transformem o mundo”, defenderemos que a opção política-epistemológica 
por trabalhar com o paradigma pós-colonial em sala de aula é dar continuidade à luta 
por uma educação que liberte, humanize e que os homens e mulheres sejam vistos e 
tratados como sujeitos.
Ao pensarmos a partir deste lugar, nossa ação pedagógica também muda. Por exemplo, 
o projeto político pedagógico da Escola pode ser pensado e construído coletivamente 
a partir deste referencial. Poderíamos nos valer de Eduardo Galeano ao pensar a edu-
cação que pretendemos quando ele denuncia que “até o mapa mente”: “Aprendemos 
a geografia do mundo em um mapa que não mostra o mundo tal como ele é, se não 
tal como seus donos mandam que seja. No planisfério tradicional, o que se usa nas 
escolas e em todas as partes, o Equador não está no centro, o norte ocupa dois terços 
e o sul, um. A América Latina abarca no mapa mundi menos espaço que a Europa e 
muito menos que a soma dos Estados Unidos e Canadá, quando na realidade a América 
Latina é duas vezes mais que a Europa e bastante maior que Estados Unidos e Canadá. 
O mapa, que nos apequena, simboliza todos os demais. Geografia roubada, economia 
saqueada, história falsificada, usurpação cotidiana da realidade, o chamado Terceiro 
Mundo, habitado por gente de terceira, abarca menos, como menos, recorda menos, 
vive menos, diz menos.” 

A partir de Galeano podemos refletir sobre o que temos ensinado aos nossos alunos e 
contribuído para esta usurpação. Ele nos provoca a subverter a ordem, descolonizar-se, 
desvelar a ideologia subjacente nesta forma de reproduzir e propagar conhecimento. 
Temos a obrigação de instigar o nosso aluno a pensar, desnaturalizar o que está posto, 
criar condições para se tornar crítico. Tais objetivos poderiam fazer parte do projeto 
político pedagógico da Escola, juntamente com ações que valorizem a diversidade, os 
conhecimentos trazidos pelos alunos. Devemos abdicar de uma metodologia que trans-
mite conhecimentos aos alunos de forma passiva, amparada na secular idéia de John 
Locke de que o aluno é uma tábula rasa, portanto, cabe ao professor preencher o vazio. 
Contrária a esta ideia podemos investir em uma prática que valorize o aluno, respeite 
os diferentes ritmos de aprendizagem, seja dialógica, crítica e conscientizadora, criando 
espaços para que os alunos se vão formando desde cedo cidadãos, que possam se apropriar 
dos conhecimentos acumulados pela humanidade, reelaborando-os, ressignificando-os, 
de forma que sejam usados a favor da comunidade, beneficiando a todos, opondo-se ao 
comportamento individualista e mercantil que as relações humanas têm reproduzido. 

“Se educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante” (Freire), que aprendi-
zagens podem ser mais significativas do que aquelas que nos dão respostas aos desafios 
ou curiosidades cotidianas diárias que nos rodeiam? Por que estes conteúdos também 
não podem fazer parte do projeto político pedagógico da Escola? 
Quando entendemos que a seleção de conteúdos também faz parte da luta ideológica 
e de poder, não abdicaremos do nosso direito de também lutar por incluir ou retirar 
os conteúdos do currículo que julgarmos necessários a favor dos alunos. Por isso, não 
devemos aceitar pacotes pedagógicos prontos com soluções pedagógicas milagrosas. 
Desconfiemos das grandes promessas, das certezas e verdades absolutas. 
Quando a Escola for um espaço de controle, vigilância e domesticação, lutaremos 
com desobediência, resistência e reelaboração. Ao se apropriarem deste paradigma, 
pedagogos, diretores, professores, zeladores, secretárias, auxiliares de serviços gerais, 
inspetores, enfim, todos e todas que trabalham na Escola assumindo o papel de educa-
dores poderão nortear o seu fazer para uma ação descolonizadora, potencializando os 
educandos e se potencializando em conjunto, mediados pela ação dialógica.

Quando a Escola for espaço 

de controle, vigilância e 

domesticação, lutaremos 

com desobediência, 

resistência e reelaboração. 

Ao se apropriarem deste 

paradigma, todos que 

trabalham na Escola 

poderão nortear o 

seu fazer para uma 

ação descolonizadora, 

potencializando 

os educandos e se 

potencializando em 

conjunto.

POR UMA PEDAGOGIA 
DESCOLONIZADORA: 
ALFABETIZAR A PARTIR 
DE OUTROS PARADIGMAS

Alana Franco
Universidade Federal Fluminense,

Brasil (mestranda)
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LA PEDAGOGÍA SOCIAL 
COMO UNA PEDAGOGÍA 
DE LA RELACIÓN

El objetivo de la Pedagogía Social es el de acompañar y ayudar a 

las personas en el proceso de dotarse de recursos que les ayuden a 

mejorar su situación en el mundo. Es por eso que su metodología se 

centra en las relaciones entre el educador y el sujeto.

UNA MIRADA a la pedagogía o a los 
pedagogos del siglo XX muestra que una 
y otros se han focalizado básicamente 
sobre la escuela y sobre los aprendizajes 
de tipo individual y cognitivo. Así mismo, 
que dicha pedagogía ha estado fundamen-
talmente centrada sobre los contenidos y 
sobre la adquisición de saberes. La edu-
cación se focalizó sobre los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y ambos se orga-
nizaron alrededor de los contenidos. Las 
denominadas materias instrumentales – las 
matemáticas y la lengua – lo eran porque 
posibilitaban el acceso a la adquisición 
de mayor cantidad de conocimientos y 
de conocimientos más complejos. Lo que 
se salía de este esquema, por ejemplo las 
disciplinas artísticas – despectivamente 
denominadas “las marías” – era consi-
derado secundario y, en muchos casos, 
totalmente prescindible.
Una caricatura del perfil de un hipotético 
modelo de niño formado en las escuelas 
del siglo pasado mostraría una cabeza que 
ocupa tres cuartas partes del conjunto de-
jando sólo una cuarta parte o menos para 
el tronco y las extremidades. 
Todo lo que sucedía fuera de la escuela, 
aunque fuera planteado en términos edu-
cativos o socioeducativos, o bien tenía un 
estatuto pedagógico poco claro o no lo te-
nía en absoluto y se identificaba más con la 
caridad, la asistencia, la vigilancia, la salud 
mental, la enfermedad, la inadaptación 
o el cuidado social. Este reduccionismo 
de lo pedagógico a lo cognitivo puso en 
cuestión desde sus inicios el estatuto, la 
identidad e incluso el sentido de la peda-
gogía social. ¿Qué era o para qué servía 
una pedagogía – la social – que no hacía 
lo que se supone que hacen todas las pe-
dagogías, esto es, que no se centraba en 
los procesos – cognitivos – de enseñanza-
-aprendizaje?

Hace años que resulta claro que la educa-
ción ya no puede reducirse ni a la escuela 
ni a la edad escolar. También que la for-
mación y el aprendizaje son continuos a 
lo largo de toda la vida y que se producen 
en contextos muy variados, no sólo en el 
escolar. Sin embargo, los procesos educati-
vos centrados en lo cognitivo siguen siendo 
hoy mayoritarios, tanto en la educación 
formal como en la no-formal. 
En el contexto anglosajón, ésta ha sido una 
de las dificultades a la hora de importar 
las metodologías de intervención socio-

educativa de la Pedagogía Social ya que 
allí la pedagogía ha sido tradicionalmente 
entendida sólo en su dimensión cognitiva. 
De hecho, la pedagogía ha sido definida 
en aquel contexto como la ciencia de la 
enseñanza y el aprendizaje y, en consecuen-
cia, ha estado vinculada históricamente a 
la instrucción y a la escuela. Eso ha hecho 
que algunos autores, que abogan por ins-
taurar la Pedagogía Social en aquel con-
texto, insistan en la necesidad de ampliar 
la pedagogía (extending pedagogy) para 
incluir en el concepto otras dimensiones 
además de la cognitiva. 
Desde sus inicios, la Pedagogía Social inten-
tó mantenerse fuera de este planteamiento 
reduccionista. El no estar ubicada en una 
única institución específica le permitió huir 
del reduccionismo cognitivista al que fue 
sometida la pedagogía en el marco de la 
institución escolar. Sin embargo, el precio 
de esta falta de constricciones fue un esta-
tuto difuso e impreciso que aun persiste 
en nuestros días.

Quizá lo que más ha distinguido y dife-
renciado históricamente a la Pedagogía 
Social de otras pedagogías y, en especial, 
de la Pedagogía Escolar, ha sido el hecho 
de entender, pensar y plantear a la persona 
como un todo integrado. A menudo se ha 
apuntado a Pestalozzi como el origen de 
esta perspectiva con sus tres elementos 
en equilibrio: la cabeza, el corazón y las 
manos. Siguiendo al autor suizo se podría 
decir que cualquier acción socioeducativa 
requiere un planteamiento que integre 
cognición, afectividad, relación y acción. 
La autonomía personal, objetivo irrenun-
ciable de cualquier tipo de educación o 
pedagogía, es un resultado integrado que 
resulta difícil de alcanzar con intervencio-
nes sectoriales o fragmentadas como, por 
ejemplo, la cognitiva.
Pero la Pedagogía Social va más allá al 
enfatizar la importancia de las relaciones 
interpersonales como un elemento nuclear 
de las acciones socioeducativas. Las rela-
ciones humanas son tan esenciales en la 
Pedagogía Social que esta última ha sido 
caracterizada como una “pedagogía de la 
relación” y hay autores que afirman que 
la característica esencial de la Pedagogía 
Social es, precisamente, el uso consciente 
de las relaciones. 
Bengtsson y otros caracterizan el rol del 
pedagogo social en sus relaciones con 
los jóvenes con las ”tres Ps: profesional, 

personal y privado”. Esto significa que 
el pedagogo se relaciona con los otros a 
través de la técnica, a través de la relación 
personal y, sólo en aquellos casos que lo 
requieran, a través de su propias experien-
cias y vivencias privadas. El desempeño 
equilibrado de estos tres papeles busca 
generar unas relaciones más auténticas 
con los jóvenes. Esta idea del involucra-
miento, de la participación y del “vivir 
con otros como profesión” del pedagogo 
social es lo que lo diferencia claramente 
de aquellos profesionales que actúan desde 
la distancia del experto.

En este mismo sentido se ha enunciado el 
denominado “tercero común” (the com-
mon third), un concepto esencial para la 
práctica de la Pedagogía Social. Se trata 
de generar actividades que requieran la 
presencia y el concurso conjunto del pe-
dagogo social y del participante; activida-
des en las que ambos estén genuinamente 
interesados e implicados. Un espacio de 
encuentro – el tercero común – en el que 
los dos son iguales y del que ambos son 
co-responsables. Una perspectiva en la 
que uno y otro se constituyen en recursos 
para el éxito de la relación socioeducativa. 
A diferencia de la educación escolar, que 
focaliza sus acciones en una única insti-
tución, la Pedagogía Social diversifica los 
lugares donde actúa. Puede actuar en: la 
comunidad, la escuela, la familia, centros 
residenciales, ateneos, centros cívicos, 
centros de acogida, hospitales, la calle y 
un largo etcétera. Se ha insistido en que 
el ámbito “natural” de intervención de la 
Pedagogía Social es el de la vida cotidiana 
de las personas, los grupos y las comuni-
dades. De aquí la diversidad de lugares. 
Este es, desde mi punto de vista, otro de 
los motivos por los que aquella ha podi-
do escaparse del reductivismo cognitivo. 
El objetivo de la Pedagogía Social ha sido y 
es el de acompañar y ayudar a las personas 
en el proceso de dotarse de recursos que 
les ayuden a mejorar su situación en el 
mundo. Es por eso que su metodología se 
centra en las relaciones entre el educador y 
el sujeto –sea individual o colectivo – que 
aprende, se educa y vive. Si, también en 
este caso, hiciéramos una caricatura del 
perfil de un hipotético modelo de dicho 
sujeto, este debería mostrar un cuerpo 
equilibrado en el que la cabeza, el tronco 
y las extremidades tuvieran unas medidas 
proporcionadas. 

Xavier Úcar

AD
R

IA
N

O
 R

AN
G

EL



48 49

ex
tr

a-
sé

ri
e 

V
E

R
Ã

O
 2

01
3

Educar para a dádiva:
uma proposta 
socialmente nada 
ingénua

José Luís Gonçalves

SEM SOMBRA de dúvida que a forma como se 
concebe a génese do vínculo social determina a 
natureza e a qualidade das relações que tecem a 
convivialidade no seio de uma comunidade, reve-
lando esses laços, em momentos socialmente críticos 
como os que enfrentamos, toda a sua fragilidade 
em fenómenos de individualismo, ‘guetização’, 
exclusão ou menosprezo, ou, então, toda a sua es-
pessura humana através de gestos de solidariedade 
e de generosidade. 
Perante a ameaça de uma eminente rutura social, 
a Educação pode ser portadora de uma palavra 
de esperança a este respeito? Pensamos que uma 
intervenção socioeducativa alternativa consiste 
em promover novas dinâmicas de aprendizagem 
social mediadas pela “dádiva”, favorecendo um 
renovado paradigma relacional com um impacto 
sociocultural diferenciador.
Historicamente, o Estado moderno emergiu de uma 
matriz antropológica fundada sobre o egoísmo ra-
cional do sujeito e motivada pelo medo do ‘outro’, 
forjando um modelo societário conflitual em que se 
baseiam ainda hoje as doutrinas contratualistas que 
justificam o pacto social. E se é possível afirmar que 
a modernidade se edificou confiando a regulação 
deste pessimismo antropológico originário às duas 
grandes lógicas sistémicas que lhe deram corpo (do 
Mercado e do Estado), em termos de expectativas 
de convivialidade acabou por enclausurar o cidadão 
numa polaridade esquizofrénica: a de esperar que 
ele seja, ao mesmo tempo, “radicalmente egoísta 
e perfeitamente altruísta”. 
Se, como se constata, a fragilidade do laço social 
é hoje uma evidência, estamos perante a neces-
sidade de refazer as razões de vida em comum a 
partir de um paradigma socioantropológico de 
caráter intrinsecamente relacional e assente num 
olhar esperançoso sobre a natureza humana. Tal 
paradigma é assumido por aqueles que preconi-
zam a instauração de uma dinâmica de “dádiva” 
nas várias esferas da sociabilidade, favorecendo 
a emergência de uma ação coletiva alternativa. 
Maurice Godelier (O Enigma da Dádiva) concretiza 
o apelo: “face à amplitude dos problemas sociais 
e à incapacidade do Mercado e do Estado em os 
resolver, a dádiva está em vias de voltar a ser uma 
condição objetiva, socialmente necessária, da re-
produção da sociedade”. 

Os sinais e os gestos de dádiva têm-se multiplicado 
visivelmente pelas mais variadas esferas e lugares 
da vida (inter)pessoal e social: nos atos de genero-
sidade entre família ou entre amigos, na doação 
de sangue a desconhecidos ou no acolhimento a 
estrangeiros, no apoio a grupos de entreajuda ou 
através de projetos de voluntariado… 
Podendo ser caracterizada como “qualquer presta-
ção de bens ou serviços efetuada sem garantia de 

retorno, tendo em vista a criação, manutenção ou 
regeneração do vínculo social” (Alain Caillé, Antro-
pologia da Dádiva), a dádiva está revestida de um 
paradoxo ético: constituindo um verdadeiro bem, 
o seu valor não é primeiramente económico, mas 
antes social e moral, porque o valor não se centra 
no objeto trocado, mas na troca desinteressada e 
gratuita – assimétrica, portanto – que ela instaura. 
No momento do gesto, a dádiva implanta no co-
ração do doador uma expectativa, esperança ou 
até exigência de resposta (não utilitarista), de um 
reconhecimento do ato simbólico encetado e, nessa 
medida, abre a relação ao imprevisto, ao excesso, 
à desmesura do receber… 
Ao contrário de uma relação económica em que 
cada troca é completa, cada relação é pontual e 
cada dívida deve ser definitivamente liquidada, na 
relação de dádiva estabelece-se uma “dívida mú-
tua positiva”, na expressão de Jacques Godbout. 
Trata-se, de facto, de uma dívida que é permanente 
e recíproca, que não tem um sentido económico 
nem tampouco diz simplesmente respeito “às coi-
sas” que circulam na relação, mas que atua, no 
interior dessa mesma relação, sobre o laço que se 
estabelece entre as pessoas.

O Estado e o Mercado, como lugares da sociabi-
lidade secundária, têm-se revelado como espaços 
opostos ao da dádiva, onde o apagamento da singu-
laridade constitui a fonte de legitimação necessária 
dos sistemas de ação baseados na regra da utilida-
de, da eficácia funcional ou da obrigação pública. 
Embora os valores altruístas não se encontrem 
arredados das instituições públicas, a noção de 
dádiva não se confina a uma relação meio-fins, 
própria da natureza estatal das relações baseadas 
na racionalidade instrumental. Igualmente oposta 
à lógica do Mercado, a dádiva – enquanto aceita-
ção racional do risco de que um gesto pode não ter 
retorno – poderá trazer luz para dentro das aporias 
do racionalismo individualista sobre o qual se funda 
e funciona o Mercado.
A ordem de grandeza dos problemas com que nos 
deparamos como sociedade acabou por moldar 
“um laço social e uma cultura de urgência” nas 
soluções preconizadas. E porque perpassadas pela 
desconfiança na humanidade do homem que lhe 
deu origem e à espera dos protagonistas de sempre 
(Mercado e Estado), mantêm-se reféns de lógicas 
de convivialidade esgotadas, empurrando muitos 
dos nossos concidadãos para os limiares de uma 
sociabilidade (in)suportável. 
Urge reconstruir, por via de uma “educação para 
a dádiva”, laços sociais alternativos, gizados cria-
tivamente na interseção entre a Pedagogia Social 
como ciência promotora da aprendizagem social 
e a Educação Social enquanto praxiologia restau-
radora da condição humana.

A fragilidade do laço social é hoje uma evidência. 
Estamos perante a necessidade de refazer 
as razões de vida em comum a partir de um 
paradigma intrinsecamente relacional e assente 
num olhar esperançoso sobre a natureza humana, 
favorecendo a emergência de uma ação coletiva 
alternativa.

ANA ALVIM
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À ENTRADA, o Gigante do “Polegarzinho” dá as boas-
-vindas aos visitantes, e nem a cara séria desmotiva a vi-
sita ao Museu das Marionetas do Porto. Inaugurado em 
fevereiro, o espaço nasceu do sonho do mentor do Teatro 
de Marionetas do Porto – João Paulo Seara Cardoso – e 
materializou-se no ano em que a companhia celebra 25 
anos de memórias de espetáculos e personagens articu-
ladas que contam alegrias, tristezas, dores, prazeres e 
tragédias. Vidas. Histórias.
“No museu, os visitantes descobrem a marioneta con-
temporânea”, explicou à PÁGINA a diretora artística do 
TMP, Isabel Barros. Descoberta que se faz através dos 
cenários e personagens que a companhia pôs em cena e 
das ilustrações (Júlio Vanzeler) que povoam o rés do chão.

“Miséria”, um espetáculo de 1991, está em mostra perma-
nente, dividindo o primeiro andar do museu com “Joanica 
Puff” (1995), “Óscar” (1999) e “História da Praia Grande” 
(2003). Subindo ao segundo andar, “O Princípio do Prazer” 
(2003) partilha o espaço com os materiais que deram corpo 
e vida a “Paisagem Azul Com Automóveis” (2001), “Nada 
ou o Silêncio de Beckett” (1999) e “Teatro Dom Roberto” 
(1988), este também em exposição permanente.
Estas foram as obras selecionadas para O Segredo das Nu-
vens, exposição que vai estar patente até 30 de setembro. 
Depois, outros cenários e personagens vão ocupar o Museu 
das Marionetas, no centro histórico do Porto.
R. das Flores, 22 | 222 083 341
www.marionetasdoporto.pt

Maria João Leite texto

Ana Alvim  fotografia

Marionetas do Porto
- histórias e vidas 
articuladas
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Como resumiria os 25 anos do TMP?
O Teatro de Marionetas do Porto criou uma história. A história das marionetas em Portugal 
passa pelo trabalho inovador, e de estética muito forte, do João Paulo Seara Cardoso com a 
equipa permanente e com os colaboradores que participaram em cada criação. 25 anos de 
intenso trabalho, de muitas digressões nacionais e estrangeiras, muitas vezes assinaladas por 
prémios que distinguiram as obras apresentadas; 25 anos a criar público, a ver crescer os 
mais novos, que continuam a acompanhar as novas criações da companhia; 25 anos a fazer 
uma verdadeira escola de atores/marionetistas, alguns dos quais agora com outros projetos.

Como surgiu a companhia e, posteriormente, a ideia de abertura do museu?
O Teatro de Marionetas do Porto foi fundado pelo João Paulo, em 1988, centrando a sua 
atividade na criação de espetáculos que resultavam da pesquisa do património popular. Dessa 
fase, destaca-se o estudo e reconstituição da velha tradição do teatro Dom Roberto. Partindo 
dessas raízes, a companhia progrediu, através de criações com um certo cariz experimental, 
no sentido da procura de elementos de modernidade na marioneta – “Exit” (1998) é o espe-
táculo que mais claramente consolida esse rumo. Atualmente, a prática teatral da companhia 
revela uma visão não convencional da marioneta – conceito, aliás, continuamente atualiza-

M. J. L.
[depoimento recolhido via email]

Diretora artística do Teatro de Marionetas do Porto

Ora diga lá, 

Isabel Barros
do – e o entendimento do teatro de marionetas como uma linguagem poética e imagética evocativa 
da contemporaneidade. Procura-se encontrar novas formas de conceção das marionetas, no limite 
objetos cinéticos, e novas possibilidades de explorar a gramática desta linguagem teatral no que diz 
respeito à interpretação e à relação transversal com outras áreas de expressão, como a dança, as artes 
plásticas, a música e a imagem. O Museu das Marionetas do Porto foi um sonho do João Paulo, que 
não pode concretizar em vida, e que eu e a equipa do TMP inaugurámos a 3 de fevereiro de 2013.

Tem sido uma boa aposta?
O museu é um novo lugar na cidade, um lugar de partilha de um universo muito peculiar. Aqui, 
os visitantes descobrem a marioneta contemporânea. A localização, no centro histórico da cidade, 
permite um fluxo de turistas de todo o mundo que lhe dá uma dimensão muito interessante. O tra-
balho que estamos a desenvolver abrange pequenos e grandes, famílias e escolas, sendo um espaço 
de contágio, onde a história e o património se (re)interpretam.

Quais são as expectativas para o futuro?
Com a abertura do museu, uma nova presença foi introduzida no Teatro de Marionetas do Porto. O 
museu está em construção, no sentido de ter nascido em fevereiro e estar a dar os primeiros passos. 
Sentimos que o futuro passará pelo fortalecimento deste novo elemento, que completa um conceito 
e que inscreve na cidade do Porto, de uma forma sublime, um grande homem de teatro: João Paulo 
Seara Cardoso [1956-2010].

ANA ALVIM
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A VISTA magnífica sobre o Porto com-
pensa os 197 degraus que separam a 
bilheteira do topo da Torre dos Clérigos. 
São 360 graus de uma vista privilegia-
da, que lança do alto dos seus cerca de  
75 metros um olhar atento sobre a  
cidade, a que nem o mar escapa. É assim 
há 250 anos.
À medida que se vão subindo os degraus 
de pedra, que no total rondam os 225, 
pequenas aberturas na estrutura prepa-
ram os visitantes para a vista extraordi-
nária que vão encontrar no final – uma 
espécie de prémio aos resistentes, que 
contempla o rio Douro, a Sé, os Alia-
dos, o Palácio de Cristal, todo o Porto 
ao alcance da vista. À passagem pelo 
terceiro andar é possível ver também 
um moderno carrilhão, instalado na 
década de ‘90.

A Torre dos Clérigos é um dos pon-
tos turísticos de referência, do Porto e 
do país, e recebe milhares de visitantes 
por ano. É um monumento barroco, 
com belos pormenores, assinado pelo 
arquiteto italiano Nicolau Nasoni. O 
projeto foi lançado em 1731 e a cons-
trução teve início um ano mais tarde: 
primeiro a igreja (1732-1750), depois 
a enfermaria (1753-1758) e, por fim, a 
torre (1754-1763).
É considerado um ex-libris do Porto e é 
monumento nacional desde 1910. É uma 
das mais importantes obras que Nasoni 
deixou na cidade pela qual se apaixo-
nou e onde viria a morrer em 1773, dez 
anos depois de estar concluída a torre. 
O corpo do arquiteto está sepultado no 
interior da igreja dos Clérigos.

Os 250 anos da Torre dos Clérigos são 
assinalados pela Irmandade dos Clérigos 
com diversas iniciativas que vão decorrer 
ao longo do ano e incluem concertos, 
exposições e conferências, entre outras. 
Mas a data é assinalada também atra-
vés de uma edição especial de postais 
dos CTT, de uma moeda de dois euros 
alusiva à data, dos bombons Clerigus 
criados pela confeitaria Arcádia, de um 
sabonete especial lançado pela Ach Brito 
e da reedição de «Uma Aventura no Por-
to», de Ana Maria Magalhães e Isabel 
Alçada, com um novo capítulo na torre.
O monumento pode ser visitado todos 
os dias, das 9 horas às 19. O bilhete 
normal custa dois euros, o bilhete com 
binóculos vale três euros e o bilhete com 
audioguia custa cinco euros.H
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JÚLIO COUTO

O Porto
é-se!

O Porto é solidário, hospitaleiro, honesto... O Porto não se 
diz, é-se. Assim, de forma pura e sincera. Assim é também 
Júlio Couto, economista, mas, acima de tudo, um historiador 
e conhecedor da cidade, portuense interessado, em constante 
busca de histórias e factos. Como o Porto, também Júlio Cou-
to “não está quieto”. Apesar da vida com os números, esteve 
sempre ligado às letras e à comunicação, tendo escrito vários 
livros. A partir da Fontinha, na sua casa com paredes forradas 
a livros e quadros, Júlio Couto deu com a PÁGINA uma volta 
pela cidade, através de lugares e de histórias.

Como descreve a cidade do Porto e os portuenses?
Eu tenho 78 anos de vida e 77 desta cidade. Nasci numa ilha, 
numa rua que tem tantas galerias de arte como tinha ilhas no 
meu tempo, que é a Miguel Bombarda. Nasci com aquele desti-
no fatal de fazer a 4ª classe e trabalhar, mas nasci também com 
uma sorte extraordinária. Nasci no meio de gente que não era 
portuense por título, era por convicção interna. Era-se. Não se 
dizia, era-se. E para mim o Porto é isso, o Porto é-se! E é-se de 
uma maneira muito nossa. Dou um exemplo: recolho tampi-
nhas de plástico, faço uma média de 10 a 15 garrafões por mês, 
que entrego cheios. E tenho sido objeto de coisas lindíssimas. 
Ainda há dias uma senhora me chamou na rua e perguntou-me 
porque estava a apanhar tampinhas. “É para alguma coisa?” E 
a senhora disse que tinha em casa e que me ia entregar. 

É a maneira de ser da cidade...
É esta a nossa maneira de ser. É sermos solidários. Como diz o 
Rodrigues Canedo, num poema extraordinário que é o “Cântico 
à Cidade do Porto”, o Porto é assim. É engraçado que o Rodri-
gues Canedo não era do Porto, era de Gaia, mas viveu cá muitos 
anos, de tal maneira que se afeiçoou ao Porto, via-o como a sua 
cidade e morreu cá. Bem, mas por vezes até nos acusam, os se-
nhores intelectuais de Lisboa, de trocarmos os “vês” pelos “bês”. 
Esquecem-se que nós somos herdeiros de uma coisa chamada 
galaico-português onde não há “vês”. Ninguém na Galiza vai 
beber “vinho”. Daí que não temos “vês”, temos “bês”. Depois, 
vamos limando a nossa linguagem. Fiz teatro, estive na televisão 
a trabalhar muitos anos, estou na rádio a trabalhar há muitos 
anos, e normalmente não sou acusado de ter sotaque portuense. 
Mas como disse o Almeida Garrett nas cortes, “sou de uma terra 
onde por vezes trocam os ‘vês’ pelos ‘bês’, mas nunca trocamos 
a liberdade pela subserviência”. É assim.

Portanto, descreve o povo portuense como solidário.
Sempre. Como já disse, nasci numa ilha. Naquela altura, as 
raparigas não tinham o conceito de liberdade que hoje têm, 
era tudo mais ou menos recatado. No meu tempo, as raparigas 
ajudavam a partir a lâmpada da entrada para namorar num 
lugar mais escuro. E acontecia exatamente aquilo que acontece 
hoje, só que com outras consequências. Quando alguma dessas 
pequenas engravidava e os rapazes fugiam às responsabilidades, 
havia logo uma cena terrível: sua esta, sua aquela, vais ficar 
falada… Levava um enxerto de porrada, mas deixa lá, há de se 
criar; onde passam fome três, passam fome quatro. Não havia 
que chegasse para comer, mas ninguém falava em fazer abortos 
ou coisa que o valha.

Outros tempos, outras maneiras de viver...
Muitas vezes perguntam-me porque é que sou tão solidário... 
Sou muito solidário com dois extremos, as crianças e a terceira 
idade. Digo muitas vezes que tenho uma dívida para pagar. Eu 
nasci naquela ilha, mas não fui criado ao colo da minha mãe ou 

da minha avó. A minha avó era peixeira – saía de casa cedíssi-
mo, porque ia a pé de Miguel Bombarda a Matosinhos buscar 
a pescada que depois vendia ali na zona, e só regressava quando 
já tivesse a pescada toda vendida. A minha mãe era costureira e 
a minha tia também ia trabalhar. Eu ficava ali, à porta de casa, 
com um biberão e as velhas da ilha tomavam conta de mim e 
criavam-me. Todas me criaram. Era dessa maneira que o Porto 
vivia, mesmo tendo pouco, continuava-se a dar. O Porto precisa 
pura e simplesmente que lhe deem motivos ‘para’, e nós vamos.

O Porto tem muitas histórias. Que episódios mais contribuíram 
para a identidade dos portuenses?
Não há… É ao contrário. As histórias da cidade vêm pela in-
fluência, o espírito portuense é que gerou muita coisa. Há um 
monumento na Rotunda da Boavista que tem um apontamen-
tozinho que reflete perfeitamente uma faceta do nosso tempe-
ramento, da nossa maneira de estar e de ser. Quando o desastre 
se começa a precipitar na ponte das barcas, começam a rebentar 
as amarras e as pessoas são caem ao rio – houve um excesso 
de gente, pois todos queriam fugir ao mesmo tempo. Há uma 
senhora que está com duas crianças na beira do rio e que disse 
ao barqueiro que se a levasse com os filhos para o outro lado 
lhe dava um saco cheio de joias. Ele disse que os levava e eles 
entraram na barcaça. Houve muita gente que assim que viu que 
ela ia embarcar, desatou a saltar para a barcaça. Resultado, a 
barcaça foi ao fundo e a senhora foi salva por populares. Era a 
Luísa Todi, só se soube depois.

É uma cidade que se dá?
Sim. Por exemplo: eu fui trabalhar com 14 anos e o meu primei-
ro emprego foi acarretar sacos de cimento. Acarretei centenas 
deles para o que é hoje o Palácio Atlântico. É claro que ao fim 
de um ano comecei a achar que aquilo não tinha graça nenhuma 
e por isso quis arranjar outro emprego. Arranjei conhecimento 
com um senhor, que por sua vez conhecia outro que tinha um 
escritório no Muro dos Bacalhoeiros, e eu fui lá a uma entre-
vista e já não saí. E fiquei lá quase 40 anos. É por isso que digo 
muitas vezes que me criei na Ribeira, com aquela gente toda. E 
esse crescer na Ribeira deu-me um conhecimento íntimo com 
muitas figuras características. 

Destaca alguém, em especial?
Uma delas está lá imortalizada, o Duque da Ribeira, o senhor 
Deocleciano Monteiro. Quantas vezes aquele homem chegava e 
eu dizia-lhe: “ó senhor Duque”, “que é menino?”, “mais um…” 
Antigamente a Ponte D. Luís era um sítio para suicídios. Per-
guntava a que horas tinha sido e calculava onde estava o corpo. 
“Anda daí!” Chegava ao sítio e lá tirava o morto. E fazia uma 
coisa impressionante – eu vi, não foi ninguém que me contou: 
fosse o morto de que género fosse, masculino, feminino, rico 
ou pobre, a primeira coisa que ele fazia era tirá-lo, levantá-lo 
e dar-lhe um beijo na boca. Depois é que o punha no caíque 
para o trazer. Ninguém lhe pagava para fazer aquilo. E ainda 
ficava com o caíque ali preso, até virem as autoridades buscar 
o corpo, o que às vezes era o dia inteiro. Lençóis para tapar o 
morto arranjavam-se sempre...

Como assim?
A primeira confraria que se inventou cá no Porto – a Confraria 
das Almas e do Corpo Santo, ao fundo da Restauração – tem 
nos seus estatutos três princípios marcantes: primeiro, fizeram 
o que hoje seria uma companhia de seguros – pagavam um tri-
buto conforme as cargas que faziam, aquele dinheiro ia para a 

Maria João Leite entrevista

Ana Alvim fotografia
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confraria e se algum dos irmãos da confraria perdesse o barco, 
a confraria dava-lhe outro; segundo, a escola – sempre que um 
irmão da confraria morresse, os filhos seriam educados para 
serem futuros marinheiros dos barcos da companhia e a viúva, 
se precisasse, teria sempre um subsídio para viver dignamente; 
e terceiro, teria de haver sempre um stock de lençóis de linho 
lavados, prontos para ajudar os mortos a serem enterrados. É 
o Porto.

Escreveu «O Porto em Sete Dias», que propõe a descoberta da 
cidade. Uma semana nunca será tempo suficiente para conhecer 
a cidade, pois não?
Não é. Como lhe digo, tenho 77 anos de Porto e ainda não 
conheço o Porto todo.

Há muitos sítios e histórias por descobrir?
Ui! Há muitas histórias, muitos sítios...

O Porto é um livro?
Um?! O Hélder Pacheco já escreveu 40… [risos]. Conto-lhe só 
isto: o Museu de Santa Clara, um sítio estupendo para se ir ver, 
tem uma coisa fabulosa. É do século XIV e no primeiro altar do 
lado esquerdo tem uma santa preta. Como diz o Camões: “nós 
deitamos na areia mulheres de todas as cores”. Em frente à San-
ta Clara há um Cristo, uma escultura que, segundo consta, foi 
entregue pela irmã que o fez à prioresa, dizendo que era oferta 
dela, porque aquele Cristo tinha previsto o dia, hora e minuto 
em que ela ia morrer. A prioresa não ligou nenhum e a verdade 
é que naquele dia e àquela hora morreu. E o Cristo abriu a boca 
e ainda hoje está de boca aberta [risos]. O Porto tem tantas 
histórias… Não é preciso inventar nenhuma. Acima de tudo, o 
que é preciso é falar com as pessoas, ouvi-las e deixá-las falar.

Há muito para aprender...
Muito, muito. Dou-lhe outro exemplo: o Bonfim é a única fre-
guesia do Porto que foi imposta por decreto. A D. Maria queria 
homenagear e pagar as dívidas que tinha para com as pessoas 
que a tinham ajudado. Nomeou-os a todos condes, barões, vis-
condes, etc. E então resolveu fazer aqueles arruamentos todos 
com os nomes de todos eles. Mas, para isso, era preciso que 
existisse a freguesia, porque aquilo era Santo Ildefonso. Então 
tirou-se de Santo Ildefonso uma fatia e fez-se a freguesia do Bon-
fim. E chama-se assim porque onde está a igreja era um monte 
onde se enforcava gente. Eram sempre acompanhados por um 
padre, às vezes com muito mau tempo, de maneira que fizeram 
um abrigozinho para ele estar ali à espera que eles tivessem um 
bom fim. Por isso é que Bonfim se escrevia Bom Fim. E depois 
tem acima uma coisa fabulosa, o Bairro da Polícia, de onde se 
vê uma paisagem sobre o rio que é maravilhosa. Há tanta coisa 
gira por aí… Não há um Porto, há 15 Portos, tantos quantas 
as freguesias.

Este ano, o Porto celebra os 250 anos da Torre dos Clérigos, 
60 da Ponte da Arrábida, os 50 da Cooperativa Árvore e da 
Unicepe…
O Porto é uma cidade de efemérides, há sempre uma data para 
celebrar. Temos milhentas, queiramos nós fazer isso… O Porto 
não está quieto.

A propósito da Torre dos Clérigos, que é um ex-líbris da cidade. 
O monumento tem tido a atenção merecida?
Durante muito tempo, a Torre dos Clérigos viveu única e 
exclusivamente para turista ver. Também servia para outros 

fins, porque naquela altura não havia tantas residenciais na 
cidade como há hoje, de maneira que era muito utilizada 
para encontros imediatos de primeiro grau [risos]. Há muitas 
histórias... Ainda há dias houve um casal turco, creio eu, que 
deve ter-se entusiasmado de tal maneira que ficaram lá dentro 
fechados [risos]. Pronto, mas agora tem tido atenção. Agora 
há um padre responsável pela Torre dos Clérigos, o padre 
Américo. Pelo menos, temos uma pessoa que tem interesse e 
que prepara algumas coisas para se começar a mexer. Porque o 
grande problema é este: nós não sabemos vender o que temos. 
Nós temos a festa mais extraordinária que existe na Europa 
e não sabemos vendê-la. A nossa Câmara não faz nada para 
vender aquilo que tem de bom. Repare, o Palio de Siena ou 
as Fallas de Valência têm um milhão de pessoas. Já imaginou 
o movimento que aquilo dá à cidade? Quanto é que aquela 
gente toda deixa ficar na cidade?

E o São João podia atrair ainda mais visitantes à cidade...
Olhe, numa ocasião, tive a sorte de ser convidado para receber 
cá altos dirigentes da NATO. Eles gostavam muito de Histó-
ria, mas não saíam de Lisboa. Um dia, um filho meu, que era 
tenente-coronel, sugeriu uma visita ao Porto e falou-me para 
os guiar. Os nossos amigos escolheram vir cá no dia 23 e 24 de 
junho. E eu, muito caladinho, fiquei encantado da vida. Recebi-
-os de manhã, fiz uma visita de barco às pontes com almoço a 
bordo. Eles deliciaram-se com o bacalhau à espanhola e o ver-
de branco. Foi ótimo. Chegámos e eles foram para o Hotel do 
Porto. Disse-lhes que os ia buscar por volta das nove da noite. 
À hora marcada cheguei lá com uma grande molhada de alhos-
-porros, que eu não sou de martelos. Dei um a cada um e às 
tantas estávamos já de cabeça perdida a bater e a levar, todos 
entusiasmados da vida. 

Devem ter ficado surpreendidos…
Atenção, estamos a falar de suecos, americanos, franceses, bel-
gas... Até que chegámos à Ribeira e um deles disse que tínhamos 
tudo muito bem marcado, bem enquadrado, pois não se via 
um polícia. “Não vês porque não há”, “Não?”, “A polícia, se 
viesse, levava um enxerto de ‘porrada’ (com os alhos-porros). 
Vês aquele barquinho que está ali no meio?”, “Sim”, “Está lá 
o primeiro-ministro, o presidente da Câmara, estão lá todos. 
Daqui a bocado vão encostar e muita ‘porradinha’ vão levar”, 
“O quê, vocês batem…?”, “Ai batemos, batemos. Eles batem em 
nós, também, está descansado.” Até que o americano disse-me 
o que acho que é o maior elogio que a cidade pode ter: “Olha, 
eu sou de um país da democracia, e vim hoje saber o que é a 
democracia aqui. Isto é maravilhoso.”

O São João é, de facto, uma coisa diferente.
É a noite mais fabulosa que se pode imaginar. O São João é feito 
pelas pessoas, não é por imposição. Um dia, o senhor doutor 
Oliveira Salazar zangou-se connosco. Nós tínhamos feito mui-
tas malandrices, ele castigou-nos e não foi feriado naquele ano, 
nesse São João, nem houve iluminações ou luzes acesas na noite. 
Mas nós andámos toda noite cá fora, com as luzes das montras, 
e fizemos a festa. Nós somos essencialmente um povo de rua, 
um povo de liberdade.

Como surgiram as tradições das fogueiras, dos balões…?
Disse já que o São João é uma invenção da Igreja. As fogueiras, 
as águas santas, as ervas de cidreira, etc., tudo isso já existia. A 
igreja só teve de tomar conta e passar a homenagear o São João, 
mas o resto já existia. O senhor Conde de Resende tinha uma 
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“Sempre fui uma pessoa de exterior. 
O meu primeiro emprego foi andar 
a acarretar sacos de cimento. Depois 
fui para um escritório no Muro dos 
Bacalhoeiros, para os recados. Era 
eu que fazia o serviço externo todo. 
A minha falecida mãe era modista, 
mas já no tempo da escola primária 
quem fazia as coisas externas era eu: 
ia forrar os botões, buscar amostras, 
buscar tecidos… A minha mãe era 
assim: a casa é das mulheres, a rua 
dos homens.” 

“A determinada altura comecei a ver 
que nunca mais me safava, tinha 15 
anos e achava que ia morrer nos reca-
dos. Lá no escritório havia máquinas 
de escrever, cada uma com o seu tipo 
de teclado. Os três teclados que exis-
tiam na altura. O escritório só abria 
às nove e meia, mas eu às nove horas 
já lá estava. Entrava com a senhora da 
limpeza, e lá ia eu ver como é que se 
escrevia naquilo. Resultado: passado 
algum tempo, conseguia escrever em 
qualquer teclado. Até que comecei a 
pensar que o meu futuro ia ficar confi-
nado a muito pouco. Decidi ir estudar.”

“Fui estudar à noite. Fiz o curso co-
mercial e já garimpava. Deixei de an-
dar aos recados, passei a trabalhar 
na secretária, daquelas de tampo in-
clinado, e fui subindo. Passei a ser 
um homem de confiança. A firma ti-
nha minérios, e isso obrigava muitas 
vezes a movimentos avultados para 
a época. Eu ganhava 850 escudos e 
de vez em quando tinha de ter 200 
contos em notas, para irem lá buscar 
para levar para as minas. Vinha cá 
um senhor, que me telefonava a dizer 
que precisava de 200 contos em notas 
de 20, 50, 100 e algumas de 500. Eu 
telefonava para o banco, dizia como 
queria o dinheiro e depois ia lá com 
uma mulher com um cesto de carvão à 
cabeça. Chegava, conferia o dinheiro 
e colocava-o dentro do cesto, depois 
punha jornais em cima, umas cordas 
e a mulher ia com o cesto à cabeça, 
pela Praça fora, e eu atrás dela até à 
Ribeira. Comecei a estudar outra vez 
e a determinada altura já era guarda-
-livros, depois técnico de contas e 
depois economista.”

“Quando fui trabalhar para o cimen-
to, com 14 anos, já tinha a mania dos 
livros. Uma vez comprei um livro, ali 
na Rua do Almada, a Crónica de D. 
João I. Só que depois faltavam uns 

cadernos e fui ao editor, a Civilização. 
Olhe, eu comprei este livro, faltam uns 
cadernos, por acaso não terão por aí 
algum caderno destes? O senhor disse 
que não, que isso era da gráfica. Até 
que outro senhor, que estava lá no 
fundo, veio até à minha beira: você 
gosta desse livro? Gosto, mas falta-
-me o outro volume. Perguntou-me 
quanto gastava por mês em livros, 
ao que respondi ‘vinte, trinta escu-
dos’. Perguntou-me se queria fazer um 
contrato: fornecia-me os livros todos 
que me faltavam dessa coleção e eu 
pagava-lhe vinte escudos por mês. Mas 
o senhor não me conhece, disse eu. E 
ele: está bem, mas estou a conhecê-
-lo agora. Quando cheguei a casa, ia 
levando uma tareia da minha mãe, 
porque tinha lá um caixote de livros.”

“Havia uma tradição extraordinária, 
que eram as tertúlias, nos cafés, ao fim 
da tarde. Nessas tertúlias, discutíamos 
as coisas mais impressionantes, entre 
as quais literatura. Estive sempre en-
volvido e ligado às Letras.”

“Sempre me interessei pela história da 
cidade. A minha ex-mulher dizia que 
eu tinha um gosto de tal modo pela 
cidade que quando faltava uma pedra 
ia queixar-me à Câmara, porque eu 
tinha-as todas numeradas.”

“O interesse pela cidade nasceu por-
que eu vivo cá, nasci cá… O Germano 
Silva conta isso com muita graça. O 
Germano andou comigo na escola 
primária. Íamos jogar futebol, ‘muda 
aos seis acaba aos doze’, e quando não 
havia gente que chegasse, pergunta-
vam: Ó Júlio, o que é que vamos ver 
hoje? E lá íamos nós, eu a falar do 
‘Desterrado’, com dez anos... Estuda-
va uma coisa de cada vez. Acabava e 
vínhamos embora.”

“Tenho, há quatro anos e meio, um 
programa de divulgação de poesia na 
Rádio Cinco. Durante um ano inteiro 
fiz um programa sobre a cidade do 
Porto, no Porto Canal. Noutro ano 
inteiro fiz um programa sobre fado, 
também no Porto Canal. Mas continuo 
ligado a tudo quanto seja cidade do 
Porto, sempre.”

“Costumo dizer que o Porto é uma 
mulher. Eu, o Germano [Silva] e o 
Hélder [Pacheco], cada um pega-lhe 
por onde lhe dá jeito. Somos três, mas 
a mulher é a mesma.”
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quinta que ia desde a Praça da República até Cedofeita. Na noite 
de São João, abria as portas da quinta para que o povo pudesse 
ir às orvalhadas. Aliás, havia um ditado que dizia “bem tolo é 
quem se deita sem ir às orvalhadas a Cedofeita”.

E a sardinha assada?
O Porto não comia sardinha assada, o Porto comia anho. As 
camionetas vinham com os anhos vivos e paravam junto da 
Ponte D. Luís. As pessoas chegavam lá e escolhiam. Eles mata-
vam o anho, esfolavam-no, tiravam a pele, e a pessoa trazia o 
anho para assar. Agora come-se sardinha porque a determinada 
altura o dinheirinho não deu para anhos. Por isso, a gente fez à 
maneira de Lisboa, passou a comer sardinhas, que era mais fácil. 
A sardinha era do povo – agora já não é, mas naquela altura 
era do povo –, era o alimento de todos os dias.

É uma festa do coração...
É essencialmente uma festa do coração, não é uma festa por 
imposição de nada. A mim revolta-me sempre que me lembro 
que a Câmara quer ao fim da força que a gente vá para a Ribeira 
ver o fogo. O fogo, antigamente, lançava-se do lado da Serra 
do Pilar e nós víamos das Fontainhas para lá. Eu ia lá sempre 
com uma namorada, a casa de um tio meu, que era numa ilha, 
tomar o café, comer o pão com manteiga, ver o fogo e depois 
gastar cinco tostões para ver a cascata.

A tradição das cascatas está a perder-se um pouco?
Está. Mas se vier à Fontinha, está sempre uma cascata aqui 
montada.

Antes, nas ruas, pedia-se um tostãozinho para o São João…
À porta de minha casa, eu punha uma cascatinha. Havia sempre 
aquelas pessoas que diziam que os santos não comem, e eu dava 
sempre a resposta: mas como eu. Mas eu era honesto, metade era 
para os santos e metade para mim. Era assim que funcionava. 
Alguns dos santos que tenho cá em casa ainda são desse tempo.

Curiosamente, a padroeira da cidade é a Nossa Senhora da 
Vandoma, mas possivelmente a maioria dos portuenses não 
sabe. Será porque o São João é sinónimo de festa e as pessoas 
pensam que é o São João?
Não. Ninguém lhes diz que a Nossa Senhora da Vandoma é a 
padroeira da cidade, muitos nem sabem que ela está na Sé. Às 
vezes, farto-me de rir, porque há pessoas que chegam lá a per-
guntar quem é a Senhora da Vandoma. Ninguém sabe quem ela 
é, mas está lá um altar dela.

E por que será que é pouco conhecida?
Porque ninguém lhes disse. A Câmara nunca teve problemas em 
que fosse este ou aquele. Primeiro foi São Vicente, que era de 
Portugal inteiro. Depois foi o São Pantaleão, porque trouxeram 
para cá as relíquias do santo. Depois foi decretado que era a 
Nossa Senhora da Vandoma, ficou a cidade da Virgem. Quando 
foi para escolher o feriado municipal, resolveu-se fazer, e mui-
to bem, por decisão pública. Estavam à escolha várias datas e 
o povo escolheu o São João. O povo é que determinou que o 
feriado era no São João. E ninguém disse que o São João é que 
era o patrono. O São João é o São João. O São João é o Porto. 

Esta cidade tem sido bem tratada politicamente?
Não. O Porto tem sido muito maltratado. E digo isto porque não 
valorizamos as coisas que temos. Por exemplo, tivemos o mais 
fabuloso boletim sobre o Porto, editado pela Câmara Municipal. 
De repente, não se publicou mais… Disseram que não se gasta 
dinheiro em edições, que não é vocação da Câmara. O problema 
é que não fazemos nada por promover a cidade. Nada. Devíamos 
fazer uma divulgação internacional bem feita a promover o São 
João. Por que é que as pessoas que caem aqui ficam tão espan-
tadas que querem voltar outra vez? Porque somos simpáticos e 
amáveis? É verdade. Porque comem bem e bebem bem? Também 
é verdade. Por ter uma temperatura razoável? Também é verdade. 
Mas não é só. A Câmara não promove a cidade, e é uma pena, 
porque não promover a cidade significa não trazer mais pessoas 
cá e que elas não levem uma recordação do Porto para lá…

Mas cada vez se fala mais do Porto...
Olhe, fui convidado a escrever uma vez mais «O Porto em Sete 
Dias», agora revisto e ampliado, até porque se quer fazer uma 
edição bilingue. Primeiro escrevi um livro, a convite de uma edi-
tora italiana dedicada ao turismo. Escrevi «O Porto e o Norte de 
Portugal» e, quando dei por ela, aquilo estava editado em sete 
línguas. Pura e simplesmente, aquilo é feito para vender, para 
promover o destino. Uma ocasião fui atrás de um indivíduo, 
porque ele saiu do Hotel do Império com um livro meu na mão, 
em alemão. Eu olhei para aquilo tão espantando que fui atrás 
dele... E um dia fui fazer uma conferência à Bolsa e quando lá 
cheguei fui ao guichet de entrada e fiquei pasmado, porque no 
escaparate estavam os meus livros, todas as edições em todas as 
línguas. O Porto precisa urgentemente de ser vendido. Nós temos 
de vender aquilo que temos. Andei dois anos e meio como guia 
turístico na Europa. O Porto? Futebol Clube do Porto e vinho 
do Porto era o que eles sabiam... A Câmara do Porto deveria ter 
um vereador só para promover a cidade.
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Uma volta pelo Porto

DE SÃO BENTO À SÉ. “Conheço praticamente a Europa toda, 
e a única estação melhor do que a nossa é a Komsomolskaya, de 
Moscovo, porque foi feita com o que estava no Palácio dos Cza-
res e é uma coisa fabulosa. A estação de São Bento é toda azul e 
branca, à exceção dos azulejos em cima, da roda até à chegada 
do primeiro caminho de ferro. É a história do transporte todo. 
Essa parte é a cores. Aqueles vinte mil azulejos de Jorge Colaço 
são um sonho. A visita é imprescindível. Depois subimos até à 
Sé e começo logo por uma coisa extraordinária: ver. Ninguém 
vê. Olha-se, mas não se vê. Olhando para a frontaria da Sé, no 
primeiro contraforte da esquerda, no terceiro painel em cima, 
tem cravado no granito uma coca, que eram os barcos pequenos 
que cruzavam o Mediterrâneo. Ir à Sé não é olhar para a Sé, é 

entrar, é ir ao claustro inferior, ao claustro velho, é ver a estátua 
da Nossa Senhora da Vandoma, é ir ver o altar de prata, etc. 
Depois, embrenha-se naquele dédalo de vielas com aquele sabor 
extraordinário, desde a Rua das Aldas, Pena Ventosa, entra na 
Igreja do Colégio e vai à sacristia ver o mais fabuloso trabalho 
em madeira, desde o arcaz às molduras. Se tiver tempo, pode ir 
ao Museu de Arte Sacra. Vem por Santana e com um bocado de 
boa vontade consegue descobrir lá numa parede, ao canto, um 
resto do arco que existia, o Arco de Sant’Ana. Logo depois, tem 
um fabuloso trabalho muito à maneira do Porto: a recuperação 
de casas velhas. Depois desce, pela Rua da Bainharia fora, aos 
Mercadores e à Ribeira.”

DA RIBEIRA A MIRAGAIA. “Na Ribeira encontra o exemplo da 
invenção do São João. A igreja tinha inventado o São João para 
tapar o solstício de verão. A Fonte de São João tem um nicho 
onde não existia nenhum São João, mas em cima tem as armas do 
príncipe D. João. Até que um dia tocou a fanfarra, tiraram o pano 
e apareceu o São João feito pelo Cutileiro, com cabelinho enca-
racolado, mas nem carneiro tinha nem bandeirinha. De maneira 
que um homem da Ribeira virou-se para mim e disse: Ó menino, 
já viu? Temos lá em cima o Porto a mijar contra a parede, agora 
temos aqui o São João larilas. [risos] Portanto, vai até à Ribeira 
pelos Mercadores, sai junto da Fonte de São João e tem o cubo 
do José Rodrigues à frente. Dá a voltinha pelos Canastreiros, por 
baixo dos muros. Era a muralha virada ao rio. Vai pelo Muro 
dos Bacalhoeiros e sobe à Casa do Infante. Depois tem a Bolsa 
e a Igreja de São Francisco. Cuidado que há duas igrejas de São 
Francisco e o cemitério. A igreja de que toda a gente fala é a que 
está do lado direito e que pertencia ao mosteiro antigo, mas de-

pois temos a igreja em frente. Do lado esquerdo está a Confraria 
de São Francisco, e entrando por aí vai dar ao cemitério. Depois 
há uma coisa maravilhosa a não perder: a Igreja de São Pedro de 
Miragaia. Lá existe um museu de Arte Sacra, cujo teto da sala é 
todo trabalhado em estuque. É qualquer coisa de fabuloso. E há 
lá uma peça de muito valor. Toda a gente fala da Fons Vitae da 
Misericórdia. Ora, dessa época, temos três exemplares. Uma é a 
Fons Vitae, a outra é o tríptico que existe em Miragaia, que é tão 
bonito! E depois é o altar-mor da Capela dos Alfaiates, que foi 
estupendamente restaurado há 20 anos. São peças maravilhosas 
em qualquer parte do mundo. Depois vai até à Fonte da Colher. 
Tem esse nome, porque durante muito tempo pagavam-se direitos 
para entrar na cidade e era ali que se pagava o tributo, que era 
muito simples: uma colher, daquelas de mercearia antiga, por 
cada saco de grão. Depois sobe um bocadinho e apanha uma das 
zonas das judiarias do Porto.”

ADRIANO RANGEL ANA ALVIM
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DO PASSEIO ALEGRE À BOAVISTA. “Em Miragaia, apanha o 
elétrico e faz a trajetória toda por ali fora até ao Passeio Alegre. 
Infelizmente não continua, é pena. Lá tem a estátua do Cristo a 
ser batizado, tem A Menina e a Foca de Dário Boaventura, tem a 
Igreja de São João da Foz, que é muito bonita, tem uma boa talha 
e uma acústica estupenda. Tem também o Forte de São João Bap-
tista, que é muito engraçado, porque é o único forte do mundo que 
nasceu à volta de uma igreja. Aliás, os três fortes que existiam para 
defesa da cidade eram muito engraçados: o de São João Baptista, 
o do Castelo do Queijo e depois o de Leça. Aquilo não serviu para 
coisa nenhuma, era mais por uma questão de imponência do que 
propriamente de eficácia. Quanto ao Castelo do Queijo, tem esse 
nome porque foi construído em cima de uma pedra redonda com 

formato de um queijo holandês, daí que as pessoas passassem a 
chamá-lo assim. Aí pode ir ver uma coisa giríssima que o Porto 
ganhou há algum tempo, o Sea Life. Depois segue pela Avenida 
da Boavista. Na segunda travessa à direita, entra e vai ter a uma 
zona onde há uma igreja fabulosa, num enquadramento todo da 
época, que é uma maravilha e que normalmente nunca aparece 
nos roteiros. Depois volta à Boavista, vai ao Parque da Cidade, 
que é o único parque que termina no mar. Pode passear por lá. 
Depois sobe a avenida e encontra a Fundação Cupertino de Mi-
randa, e mais acima, na Avenida Marechal Gomes da Costa, tem 
a Fundação de Serralves. Depois continua a subir a Avenida da 
Boavista, no enquadramento daquelas casas antigas fabulosas 
que resistiram. Até à Casa da Música.”

DA BOAVISTA AOS ALIADOS. “Da Boavista segue até ao Pa-
lácio de Cristal, por Júlio Dinis. Antigamente, esta rua ia só até 
à Praça da Galiza – sou do tempo em que a Praça da Galiza era 
para jogar futebol. Chega depois ao Palácio. Se tiver tempo vai 
por Entre Quintas, tem a Casa Tait do lado direito e o Museu 
Romântico do lado esquerdo, onde morreu o rei Carlos Alberto, 
de Itália. Com um pormenor muito engraçado: toda a gente vai 
lá visitar o quarto onde ele morreu, mas a mobília que lá está 
não é a original. Quando o rei morreu, os italianos mandaram 
dois barcos buscar o corpo e ficaram pasmados com a reação do 
Porto perante aquele homem, porque as lojas comerciais fecha-
ram meia porta para o corpo passar até à Ribeira, onde estavam 
os barcos à espera. Ao sair a barra, o capitão escreveu no diário 

de bordo que estavam mais de duas mil pessoas a dizer adeus 
com lenços brancos… Foram para Itália, e ele está em Milão. 
Pediram que lhes fosse cedido o mobiliário do quarto, fizeram 
cópias ao milímetro e mandaram para cá. Carlos Alberto foi um 
homem que lutou e morreu pela causa da liberdade. Por isso, o 
Porto adora-o. Como também ‘adotámos’ o Humberto Delgado 
e muitos mais. Bem… Depois passa pelo Museu Soares dos Reis 
e pelas traseiras do Hospital de Santo António. Passa junto da 
nossa Torre dos Clérigos com 250 anos de vida e, pronto, fica 
na Praça da Liberdade, sossegada.”

ADRIANO RANGEL ANA ALVIM
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NUMA manhã ainda da primavera, mas com 
o céu plúmbeo cobrindo o sítio que até podia 
representar a pátria, se considerado, como dis-
se Agostinho da Silva, o local de nascimento, é 
possível, com algum esforço imaginativo, dizer 
como o Alberto Caeiro que “da minha aldeia 
vejo quanto da terra se pode ver no Universo.” 
Mas, sem o recurso a boas memórias, o visiona-
mento será fatalmente o de um céu há anos não 
percorrido por andorinhas e um espaço já não 
percorrido por “pastores de rebanhos”, depois 
de tomado pela invasão do imobiliário a que só 
resiste uma bouça de carvalhos e eucaliptos, um 
velho sobreiro que talvez morra de pé e em cuja 
crosta se acoita ainda um pequeno enxame de 
abelhas que têm de procurar longe o pólen que 
sustenta a sua prole. 
É então que, sobrenadando o mar de betão e 
asfalto que condiciona a nossa visão, vemos 
desenhada na opacidade da paisagem a figura 
do escritor Mia Couto a escrever, provavelmen-
te em Moçambique, sua pátria, para a revista 
ÁFRICA 21, do passado mês de março:
“Uma arrogância antropocêntrica sedimentou 
em nós a impressão que apenas os seres huma-
nos são inteligentes e inventores. (…) O nosso 
planeta ficaria muito bem sem nós. Ficaria me-
lhor, com certeza. Mas ficaria realmente mal 
se, por exemplo, lhe faltassem as abelhas. E se 
faltassem outras infinitas pequenas espécies que 
nós, na nossa arrogância, achamos de ‘inferio-
res’. E eu fico feliz por saber que a importância 
da minha existência consiste no modo como 
me deixo abraçar por essa rede de parentes tão 
diversos de mim.”
E noutro passo do mesmo artigo, significativa-

“O bem do homem consiste
 em

 fazer a
 

alma esf
orçar-se

 no caminho da excelê
ncia 

toda a sua vida, pois co
mo uma andorinha 

ou um belo dia não fazem a Prim
avera, 

também não é u
m dia ou um curto lapso de 

tem
po que fa

z a feli
cidade de um homem.” 

(Mia Couto)

mente intitulado O mais de mim mora nos outros, a “moral” da 
lição dada numa aula da Universidade de Maputo:
“Outra lição consiste em saber que a evolução natural resulta 
não tanto da luta dos mais fortes contra os mais fracos, mas 
do modo como os seres vivos são capazes de criar alianças de 
solidariedade.”

Mia Couto, que também é biólogo, e no exercício da sua for-
mação académica conheceu a natureza selvagem, provavelmente 
escolheu as abelhas por serem produtoras do mel – alimento 
vital dos bochimanes – sem estarem sujeitas a práticas violentas 
de exploração ou disputa de território inspiradoras de uma luta 
de forças só dirimível com alianças de solidariedade ou cons-
trangimentos. Porque as abelhas, como as andorinhas, só têm 
como inimigo aquele com quem não é possível negociar ou fazer 
consensos – o predador, esse, que destrói por mero instinto de 
destruição, não precisando de ter causa ou necessidade.
O nosso surpreendente biólogo poderia ter falado no bicho-
-homem, ou nos leões, ou nos elefantes, ou nos lobos (mas não 
era preciso…), para exemplificar como, pelos seus instintos, 
podem ser iguais ou diferentes. Iguais na defesa de um território 
e na caça de subsistência. Mas quanto ao homem, ele teria de 
regressar às lições dos mais antigos pensadores e filósofos, que 
viajaram pelo mundo, como Aristóteles, para, pesquisando sobre 
a origem dos costumes certos e errados, do bem e do mal (em 
nome do que se escravizavam ou destruíam pessoas e povos), 
verificar que “as emoções acumuladas em nós pelo recalcamento 
das restrições sociais podem transformar-se subitamente em actos 
anti-sociais e destruidores”. Donde, como que preventivamente, 
deixava um ditame: “O bem do homem consiste em fazer a alma 
esforçar-se no caminho da excelência toda a sua vida, pois como 
uma andorinha ou um belo dia não fazem a Primavera, também 
não é um dia ou um curto lapso de tempo que faz a felicidade 
de um homem.”
Hoje, seria esta a mensagem que o fundador do Liceu, na Atenas 
de há mais de dois mil anos, dirigiria convictamente aos seus 
jovens formandos, expulsos do sítio natal pelo Predador, sem 
a certeza de poderem regressar ao ninho, como as andorinhas 
noutra primavera. Ou, metaforicamente, asseveraria como Che 
Guevara: “Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, 
mas jamais conseguirão deter a Primavera inteira.” 

Decantações de

uma primavera

SEM ANDORINHAS

Leonel Cosme
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José Rafael Tormenta

OS ALUNOS mais jovens tinham sido 
aliciados para assistir a uma aula dos 
mais velhos, para que se entusiasmassem 
tomando-os como exemplo.
Tiveram de fazer uma viagem de 300 qui-
lómetros, porque lhes tinha sido afiança-
do – por todos os meios de comunicação 
(desde a imprensa escrita, à audiovisual, 
sem deixar de passar por todos os blogues 
e afins) e também por todos os órgãos de 
gestão da escola, pelo diretor de turma e 
pelos docentes acompanhantes da visita 
de estudo – que aquela turma era o ex-
-líbris da nação, o orgulho de Portugal, 
e que justificava bem quer o dinheiro que 
tinham angariado com as festas e as vendas, 
quer o que era suportado pelo Programa 
Operacional Potencial Humano. 
Coisa séria, portanto, a merecer bem o es-
forço: paragens nas áreas de serviço, com 
tudo ao preço das ajudas de custo de um 
deputado ou de um secretário de Estado (e 
não dos pais desempregados de um aluno 
de um curso profissional), mas onde os 
WC ainda são gratuitos; farnéis à antiga 
portuguesa, de rojões no pão, pastéis de 
bacalhau e boroa de Avintes, misturados 
com hambúrgueres, cachorros ou bolos 
de cenoura da Bimby, nesta verdadeira 
globalização integrada pela necessidade; 
“ó professor, estou enjoado”, “ó professor, 
dói-me a barriga”...

Enfim, lá chegámos. 
A coisa parecia mesmo a sério, de gente 
grande e à grande. O edifício era colossal. 
Nada de telhados em ziguezague, com 
placas de fibrocimento partidas e redes 
de amianto com perspetivas canceríge-
nas a espreitarem o futuro de quem vive 
quase todo o seu tempo por baixo delas. 
Janelas rasgadas, airosas, parecendo bem 
calafetadas, por onde o frio não sopraria 
durante o inverno.
Todos tiveram que deixar as mochilas à 
entrada, nos cacifos, porque só iam assis-
tir. Os telemóveis também – prática, aliás, 
usada em muitas escolas. Silêncio absoluto. 
Não era permitido aos espectadores um pio, 
porque ali havia mesmo polícia e corria-se 

o risco de coima ou de prisão. Todos muito 
direitinhos, depois de ouvirem as regras de 
comportamento, sentaram-se nos lugares 
que lhes foram indicados. E observaram 
a aula, que já tinha começado.
As carteiras estavam dispostas em semi-
círculo. A professora estava sentada num 
ponto bastante alto, numa espécie de ter-
ceiro andar, numa secretária em cima de 
um estrado, ladeada por dois alunos – um 
dos quais lia um trabalho (coitado!) que 
ninguém parecia ouvir; talvez fosse uma 
espécie de ata da aula anterior.

Para espanto dos jovens alunos, que ob-
servavam e pretendiam aprender compor-
tamentos na sala de aula, a maior parte 
dos membros daquela turma não estava 
presente. Só as pessoas dos dois pequenos 
grupos à esquerda da professora se encon-
travam sentados, um pouco atentos à ata 
e a tudo o que se passou depois, durante 
a hora em que permaneceram lá dentro. 
Os outros iam entrando e saindo como se 
nada se passasse naquele espaço. 
Sobretudo do lado direito da professora, 
entravam umas senhoras com carteiras 
de marca (diziam as jovens alunas, mas 
podiam ser made in China), muito finas e 
com cabelos muito arranjados; paravam 
numa ou noutra escrivaninha de uma ami-
ga, e ficavam ali que tempos a falar com 
as colegas, como se estivessem em plena 
rua a falar sabe-se lá de quê. Claro que 
não se ouvia do que falavam, claro que 
até podia tratar-se de centros de interesse, 
como em Decroly, sabe-se que há muitas 
pedagogias… 
O barulho era tanto na enorme sala dos 
“melhores alunos”, que o burburinho se 
foi espalhando cada vez mais e até já os 
pequenos, perante o “exemplo” dos maio-
res, falavam com algum à vontade, sem 
que ninguém os admoestasse. 
Os cavalheiros, na sua maior parte de fatões 
cinzentões, sobretudo do mesmo lado das 
senhoras das carteironas, também conver-
savam, ora em pé, ora sentados. Até dava 
a impressão que os verdadeiros assuntos 
da aula eram resolvidos fora dali, talvez 

em centros de explicações, como agora é 
moda. Mas é verdade que os elementos do 
género masculino se concentravam mais 
nos computadores.
Os jovens alunos protestavam “porque 
enquanto os outros estão a falar, eles não 
estão com atenção e estão no mail”; “olhe 
aqui, professor, este à nossa frente até está 
no facebook”… E eu: “Mas podem estar 
a trabalhar…”. “Não quando os outros 
estão a falar para eles”. 

Quando foram discutir a agenda, que versa-
va a questão do encerramento das estações 
dos CTT, é que foi pior. 
Só os tais que estavam sentados à esquerda 
da professora pareciam preocupados com 
postos de trabalho e com a falta de acesso 
das populações mais antigas à correspon-
dência com os seus filhos e os seus netos 
emigrantes. Bateram-se quanto puderam 
para que houvesse consciência de que em 
Portugal há gente com necessidade de con-
tinuar a viver. À direita da professora, 
para além de uns jovens destacados para 
“empatar” o pessoal, sem praticamente 
saberem o que é Portugal para além dos 
corredores das juventudes partidárias, já 
não havia quase ninguém.
Tão mau, tão fraco, tão nauseabundo, que 
viemos embora. Mas se a aula foi, afinal, 
péssima, a lição foi das melhores – os alu-
nos ficaram a saber, pelo menos, como é 
preciso mudar a Assembleia da República.
Depois fomos ao Museu dos Transportes e 
Comunicações prestar a devida homenagem 
a todos os que, ao longo dos séculos, tanto 
engrandeceram os Correios e Telecomuni-
cações de Portugal. Ao povo português, 
cada vez menos representado em S. Bento. 
A Portugal, país que é nosso – coisa de 
que muitos deputados se vão esquecendo.

A aula

JOAOMARTINHO63 - WIKIMEDIA COMMONS
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O CALCANHAR de Aquiles de quantos deitam aos 
quatro ventos os méritos pretéritos de um povo, assentes 
em muitos dos nossos feitos históricos e do nosso poder 
como nação em outros tempos, e insistem em nos pre-
destinar para feitos cuja razão se abriga numa mística, 
numa metafísica e numa espiritualidade que bastariam 
para explicar os êxitos futebolísticos, a bênção mariana 
ou os caprichos da mãe natureza, desavinda nas suas 
manifestações mais dolorosas, e insistem ainda em de-
golar a determinação em tomarmos nas mãos o nosso 
próprio destino, fazendo-nos capitular sob a invocação 
de valores como a honestidade, o trabalho e outros 
bons costumes, é um calcanhar que tem solas rotas e 
o cabedal dos argumentos muito apertado nos calos. 
Por ironia, argumentos que nos pisam na cegueira em 
que vamos pastando. 
A dolorosa realidade diz-nos que somos, como coletivo, 
incultos, anémicos de coragem, acríticos no sentido em 
que não nos munimos do conhecimento mais profun-
do dos problemas que nos assaltam nos dias de agora, 
intuitivos em demasia quando se trata de fazer juízos 
sobre questões complexas. O paradoxo reside no facto 
de insistirmos em prestar vassalagem aos eleitos de entre 
aquele coletivo, que, de facto, serão bem representativos 
pela falta de cultura, pela cobardia, pela crítica falacio-
sa, muito lestos a definir os seus inimigos figadais, mas 
sem que alguém lhes possa beliscar na honestidade, no 
trabalho ou nos bons costumes.
 
Será que estamos num beco de saída complicada? 
Tomemos como exemplo o meio literário do Portugal 
de hoje. Não interessa que chova no molhado, pois, no 
meio, todos sabem, de uma ou de outra forma, que o 
jogo está viciado. E porquê? Entre outros motivos, que 
se prendem com a falta de habilidade literária de muitos 
autores com sucesso, relativo, e com desamores edito-

riais que roçam a má-educação e a sobranceria, essen-
cialmente por causa desse fantasma chamado dinheiro. 
Ele fala mais alto do que qualquer mérito, ele impõe-se 
nos constrangimentos que não poupam os atores mais 
dedicados e honestos, ele mede a qualidade dos autores 
em função do mediatismo e do volume de vendas. E é 
exatamente nesse universo que diz pugnar pela nossa 
língua materna, onde o poder tutela e dita leis, que fal-
ta uma faúlha de génio, de inventiva, de honestidade, 
de respeito pelo semelhante. Como poderia então ser 
diferente nos fóruns que dizem debater a educação, a 
literacia, o espírito cívico e a justiça social?
 
Um povo dócil e pouco instruído será sempre mais fácil 
de governar, ou, pelo menos, mais fácil de submeter à 
arbitrariedade e ao desmando do poder. Vivemos, hoje 
em dia, as formas mais elaboradas de censura, onde 
há expedientes que impendem nebulosos no exercício 
da subtração de uma liberdade autêntica. Não deixa 
de ser patético o espetáculo de uma sociedade mole e 
pouco instruída, onde, esses mesmos que deviam, por 
condição dos seus privilégios, lutar pelo respeito que 
merece o semelhante, são aqueles que mais defendem 
a paralisia cultural e o preconceito que recai sobre as 
vozes mais incómodas. 
Sem debate, sem confronto, sem uma abertura dos ce-
nários privilegiados para a exposição das ideias e para o 
convívio dos argumentos, sem iluminar essa sombra dos 
lucros que o dinheiro proporciona, dos lucros pessoais 
que uma cultura de relações descartáveis facilita, será 
impossível falarmos de uma sociedade adulta na medida 
do respeito mútuo. Por tudo isto, e talvez por um pouco 
mais, é que devíamos começar a ensinar os mais novos 
a escolherem com o maior cuidado os seus melhores 
amigos. E a não julgarem o poder de outrem pela sua 
visibilidade, antes pela forma como ele é cultivado. 

Presunção e água benta…

Devíamos começar a ensinar os mais novos a escolherem com o maior cuidado os seus 

melhores amigos. E a não julgarem o poder de outrem pela sua visibilidade, antes pela 

forma como ele é cultivado.

Luís Vendeirinho
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EM NOVEMBRO de 1990, no meu livro «A construção social 
do insucesso escolar» (editado pela antiga Escher, hoje Fim de 
Século), escrevia sobre esta ideia: pega no livro e estuda. Era o 
que os pais analfabetos da aldeia costumavam dizer às crianças 
que frequentavam a escola, para se formarem e saberem mais do 
que eles em letras – reportava a minha análise aos anos oitenta 
do século passado, e as crianças eram mandadas para o quarto, 
para lerem os livros determinados pelos professores primários 
da escola de Vila Ruiva, no concelho de Nelas.
Não havia sagacidade, não havia orientação por parte dos pais, 
avós, tios, ou outros adultos da casa, para as ajudar. As crianças, 
fechadas nos seus quartos, distraíam-se com revistas de histórias, 
desenhos animados ou com a televisão. Tudo faziam para se dis-
trair, por essa falta de orientação para as atrevidas matemáticas, 
biologias, geografias ou outras ciências em que mais tarde seriam 
examinadas. Faltava uma divindade para as ajudar – era o que 
Atena fazia na época clássica da Grécia. 

Atena, também conhecida como Palas Atena é, na mitologia 
grega, a deusa da guerra, da civilização, da sabedoria, da estra-
tégia, das artes, da justiça e da habilidade. Uma das principais 
divindades do panteão grego e um dos doze deuses olímpicos, 
recebeu culto em toda a Grécia Antiga e em toda a sua área de 
influência, desde as colónias na Ásia Menor até às da Península 
Ibérica e do norte da África; a sua presença é atestada até nas 
proximidades da Índia. 
Por isso, o seu culto assumiu muitas formas, além de a sua figura 
ter sido sincretizada com várias outras divindades das regiões em 
torno do Mediterrâneo, ampliando a variedade das formas de 
culto. Foi uma das deusas mais representadas na arte grega e a 
sua simbologia exerceu profunda influência sobre o pensamento 
grego, em especial nos conceitos relativos à justiça, à sabedoria 
e à função civilizadora da cultura e das artes, cujos reflexos são 
percetíveis até nos dias de hoje em todo o Ocidente. 
A sua imagem sofreu várias transformações ao longo dos séculos, 
incorporando novos atributos, interagindo com novos contextos 
e influenciando outras figuras simbólicas. Foi usada por vários 
regimes políticos para legitimação dos seus princípios e pene-
trou, inclusive, na cultura popular. A sua intrigante identidade 
de género tem sido de especial apelo para os escritores ligados ao 
feminismo e à psicologia e, por fim, algumas correntes religiosas 
contemporâneas voltaram a prestar-lhe verdadeiro culto.

Não havia Atena na cultura lusa, que acreditava nos costumes 
cristãos. O saber das crianças era propiciado pelo Espírito Santo, 
uma parte da trilogia da divindade que se adora em Portugal: 
Pai, Filho e Espírito Santo. Na minha análise das crianças de Vila 
Ruiva, observei que a Trindade desempenhava o papel de Atena. 

Os séculos passam, mas o imperativo divino existe. Acredita-
-se e, em Portugal, quem não estuda para saber, encomenda-se 
à Virgem de Fátima, que passou a ser a Atena dos nossos dias 
– quer para as crianças, quer para os pais, que oram para pedir 
sabedoria para os filhos e, convictos de serem ouvidos na sua fé, 
não se interessam por mais.
É o que Nuno Crato não sabe. Limita-se a fechar escolas e a 
juntar turmas e não procura tutorias para as crianças receberem 
explicações e entenderem mais – como os pais, que deviam ser 
os primeiros a ser educados outra vez, para lhes explicarem os 
livros por que os filhos estudam. Livros emprestados ou herdados 
de irmãos ou parentes mais velhos, porque quem nos governa 
tem causado o pânico com os cortes orçamentais. E o ministro 
da Educação não se queixa nem refila perante o seu superior.
A catequese, desconhecida para este ministro, faz parte do sa-
ber mais. É teoria cristã o que aí aprendem aos domingos, mas 
substitui-se à ciência escolar. Nos tempos de Atena, toda a Grécia 
era religiosa, e num dia eram deuses, noutros eram seres huma-
nos. Como acontece entre nós. As missas, os terços, as orações, 
são as vigas a que se amarram os nossos estudantes, destinados 
a ser um povo ignorante do saber abstrato e da lógica do conhe-
cimento – poucas pessoas se prestam para explicar, como faz a 
minha colega de escrita, minha antiga aluna, Ana Paula Silva, 
que trata deste texto.

O título do meu livro não foi uma casualidade. O insucesso es-
colar é a dívida dos nossos governantes, que se interessam mais 
pelas finanças, pela economia, por colocar a República no bura-
co sem fundo dos compromissos financeiros, de que nem em 40 
anos nos vamos livrar.
Hoje em dia, pegar num livro não interessa. O que importa, 
para um país sem Atena, é a indústria, a concorrência, colocar 
as crianças no mercado da produção. O que Crato e o seu chefe 
ignoram é que sem saber ciência, o trabalho produtivo aprofunda 
o buraco financeiro, por organizar apenas um vasto número de 
proletários nas fileiras operárias. 
Não era assim com Atena. Mas o que sabem os governantes da 
deusa do saber, da perfeição e da inteligência? Para os interes-
sados nas finanças, nem Fátima existe, apenas a organização de 
exércitos de analfabetos, adultos e pequenos, para fabricar mer-
cadorias que possam ser vendidas nos mercados internacionais; 
vendas que, para esses exércitos, resultam em mais impostos e 
redução de orçamentos para a saúde, a assistência social, o gás, 
a água, a eletricidade...
Atena não teria cabimento num governo ignorante. Fátima sim, 
por formar parte do não saber.

Raúl IturraAtena,
deusa da educação

Os séculos passam, mas o imperativo divino existe. 
Quem não estuda para saber, encomenda-se à Virgem 
de Fátima, que passou a ser a Atena dos nossos dias. 
É o que Nuno Crato não sabe.

ANA ALVIM
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AS ESCOLAS do município do Rio de 
Janeiro têm vivenciado um processo que 
tem gerado questões complicadas com a 
implementação do ensino religioso. Mes-
mo na modalidade facultativa, a oferta 
se tornou uma imposição na escola em 
que atuo, uma vez que essa “disciplina” 
tem se configurado em atividades que 
“ocupam” o estudante, sendo a autori-
zação dada pelos seus responsáveis por 
não terem disponibilidade para que os 
estudantes saiam mais cedo das escolas 
para casa. Esse quadro se reforça uma vez 
que o horário de planejamento reservado 
aos professores do 1º segmento do ensino 
fundamental conta com os horários em 
que suas turmas seriam atendidas pelos 
professores da referida disciplina.
O termo “facultativo”, ressaltado na Lei 
do município n° 5.303, de 19 de outubro 
de 2011, é posto em xeque nas ações 
concretas no cotidiano escolar. Através 
de conversas que venho tecendo com 
estudantes da escola onde leciono, soube 
que algumas “táticas” surgiram, criadas 
por eles mesmos, com a finalidade de 
subverter o modo desta implementação. 
Perguntei a uma estudante como estava se 
dando a relação da turma com a disciplina 
em questão, ao que me respondeu que a 
maioria da turma optara pelo ensino de 
religiões de “matrizes afro-descendentes” 
(expressão utilizada na rede municipal de 
ensino), por duas principais motivações: 
porque a escola recebeu apenas dois pro-
fessores, uma representante do catolicis-
mo e outro das religiões protestantes, o 
que permitiria que os estudantes ficassem 
em “tempo vago”, uma vez que não ha-
via nenhum professor representante da 
religião de interesse deles; e porque eles 
já conheciam as religiões ditas cristãs e 
protestantes, e por isso tinham interesse 
em conhecer, através de um praticante 
legítimo, as religiões afro-descendentes, 
pois consideravam que muito do que se 
fala dessas religiões fica no campo do 
exótico e misterioso. 

A saída encontrada pelos estudantes, 
depois de algum tempo, foi “soluciona-
da” pela secretaria, dando a disciplina 
aos professores lotados na escola para 
que ministrassem as aulas demandadas, 
sem serem daquela matriz. Importa res-
saltar que o modo como os estudan-
tes se posicionaram demonstra que eles 
compreendem as tensões nos processos 
de alteridade no momento em que um 
representante de uma determinada re-
ligião fala de outra. Torna-se óbvio que 
o tratamento ao outro será dado como 
opositor, gerado pelos fundamentalismos 
que fazem emergir questões sérias, como 
a intolerância religiosa, na atualidade. E 
mais: que a ideia sobre o outro pode ser 
expressa de modo subalterno ou externo 
àquilo que seria entendido sobre deter-
minada religião. 
No entanto, nas pesquisas com os cotidia-
nos percebemos que formamos e somos 
formados em redes de conhecimentos e 
significações. As variadas relações sociais 
concatenam muitos fundamentalismos – 
como este caso – que atravessam os coti-
dianos escolares. Por esta razão, debater 
acerca dessas questões tem se tornado 
importante para todos os segmentos so-
ciais, sendo as escolas e outros contextos 
educativos importantes espaços-tempos 
de tessitura de conhecimentos e signifi-
cações e, principalmente, geradoras de 
encontros entre diferentes. Encontros im-
portantes para os processos de alteridade, 
formativos e por que não espaços-tempos 
capazes de oferecer o apelo ao diálogo e 
a vivência com o outro – cada vez mais 
necessário em busca de dirimir questões 
postas nas relações entre os indivíduos 
de todo o mundo.

O ensino religioso e as  táticas dos estudantes
Rebeca Brandão

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
 Brasil (mestranda)

ANA ALVIM
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A dignidade de qualquer ser humano depende apenas da forma 

como olhamos para ele, não se trata de uma coisa definida pelo 

DNA; não existe nenhum gene da dignidade.

Os problemas

étic
os da

clonagem

humana

A PALAVRA “clonagem” surgiu pela primeira vez em 1903 para designar 
a propagação de plantas através de cortes e não de sementes, tendo mesmo 
inspirado o livro de ficção científica «Master Tales Of Myster by The World´s 
Most Famous Of To-Day», de Francis Joseph Reynolds (1915). Contudo, 
há muito tempo que a técnica é utilizada em plantas, mais recentemente 
em animais e, agora, a fronteira abre-se ao ser humano.
A clonagem humana tornou-se um assunto na ordem do dia sobre o qual 
paira uma grande polémica, tanto por parte da comunidade científica como, 
especialmente, por parte da sociedade em geral. Quando se fala em clonagem 
humana, a maior parte da população associa-a à criação de seres humanos 
idênticos a outro; contudo, a clonagem é hoje, em termos científicos, uma 
realidade bem diferente dessa fantasia de “exércitos de humanos iguais”. 
A clonagem humana pode ser reprodutiva ou terapêutica: a reprodutiva 
tem por objetivo a criação de um ser geneticamente idêntico a outro, ou 
seja, um gémeo; no caso da terapêutica (o tipo de clonagem mais aceite 
pela comunidade científica), o objetivo é a criação de órgãos e tecidos para 
fins clínicos.

A comunidade científica, especialmente a que está envolvida em estudos 
de clonagem animal, tem manifestado, ao longo dos últimos anos, o seu 

apoio ao desenvolvimento da clonagem humana, uma 
vez que considera que irá proporcionar a existência de 
órgãos para transplantes ou tecidos para substituição 
de tecidos lesados ou que apresentem degenerescência. 
Estes “apoiantes” consideram que existiriam também 
vantagens ao nível do rejuvenescimento, da cirurgia 
plástica, do implante de órgãos ou na reversão de leu-
cemias ou de outros tipos de cancro. 
Relativamente à clonagem reprodutiva, a comunidade 
científica não é unânime no apoio. Em Portugal, o Con-
selho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, no 
seu parecer 21/CNECV/97 sobre as implicações éticas 
da clonagem, considera mesmo (ponto 2) que “a clona-
gem de seres humanos, pela gravidade dos problemas 
que põe à dignidade da pessoa humana, ao equilíbrio 
da espécie humana e à vida em sociedade, é eticamente 
inaceitável e deve ser proibida”.

Uma das principais barreiras à clonagem humana é 
colocada por questões religiosas. A Santa Sé considera 

que, uma vez que a vida humana se inicia no momento da conceção, não 
é aceitável a utilização de embriões humanos, qualquer que seja o seu fim, 
dado que essa utilização constitui um atentado à dignidade da vida huma-
na. Em alternativa, o Vaticano propõe a utilização de células totipotentes 
de indivíduos adultos ou de células estaminais.
Contudo, são várias as sociedades e comissões de Bioética que, apesar de 
não utilizarem o argumento da “dignidade Humana”, defendem também 
como alternativa à clonagem a utilização de outros tipos de células, no-
meadamente as estaminais existentes no cordão umbilical, como forma de 
evitar a destruição de embriões humanos. 
As questões morais ou éticas não desaparecerão rapidamente. Este é um 
“admirável mundo novo” que ainda mal saiu do sonho e da utopia de 
uma sociedade melhor e, neste caso, mais saudável. No que diz respeito 
ao principal argumento ético de que a clonagem constitui um atentado à 
dignidade humana, gostaríamos de terminar parafraseando o Professor Ale-
xandre Quintanilha: a dignidade de qualquer ser humano depende apenas 
da forma como olhamos para ele, não se trata de uma coisa definida pelo 
DNA; não existe nenhum gene da dignidade.

ANA ALVIM

Departamento de Conteúdos  
Científicos do Visionarium
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A HISTÓRIA está cheia de dilemas. Edgar Morin notou um, particularmente 
grave: sendo a política aquilo que mais decide da vida humana, é, por outro 
lado, um campo de irracionalidade, falta de conhecimento técnico, abun-
dância de oportunismo pessoal. Disse-o no livro «As Grandes Questões do 
Nosso Tempo», hoje já algo “antigo”. Mas o dilema humano é vastíssimo. 
O homem ocidental assume riscos, recusa a ideia de que “tudo está escri-
to”. Foi assim que se lançou aos mares de todo o planeta, transformando 
a Idade Média em algo novo – a Idade Moderna. O perigo, o risco, o indi-
vidualismo e a noção de responsabilidade individual levaram à construção 
da sociedade capitalista. Com a Revolução Francesa, em 1789, a burguesia 
ascendeu ao poder e, em definitivo ligou poder económico e poder político. 
Nasceu assim a Idade Contemporânea. A classe média do capitalismo lutou 
pela liberdade, dessa forma lutando também por um tipo de democracia 
agora em agonia. Foi um processo natural. 
Em democracia existe difusão do poder. O poder não é incriticável, mui-
to menos “divino”. A esta situação opõem-se os autoritários de todos os 
tipos, para os quais é necessária uma direção política centralizada (às ve-
zes chegando-se ao poder de um só homem). Em nome do “povo” – uma 
entidade que de indefinível se torna mítica – retira-se ao mesmo “povo” a 
capacidade de decidir, porque é “melhor” para o “povo” que alguns deci-
dam por ele, para o seu bem. E nisso todos os autoritarismos são idênticos. 

A dignidade humana, o movimento independentista e a noção de igualdade 
influenciaram líderes como Gandhi e Nehru, sendo no entanto os princípios 
de John Locke. 
Hoje, o dilema humano voltou. Basicamente, dizem-nos o seguinte: em vez 
de liberdade, que gera milhares (ou milhões) de decisões contraditórias, é 
mais “funcional” uma autoridade central. 
O atual capitalismo (se ainda existe capitalismo) impõe a austeridade aos 
cidadãos do Ocidente, aliando-se a uma estranha criatura – o “Comunis-
mo” asiático, em especial o chinês. Esse “comunismo” é igualmente criação 
ocidental. Karl Marx fundiu Filosofia alemã, Economia inglesa e atitude 
revolucionária francesa. É verdade que Marx não viveu nem estudou na 
Ásia. Estudou na Alemanha e viveu e escreveu na Inglaterra. 
Hoje o paradoxo volta, com nova fúria. O «Comunismo», novamente, pa-
rece ser a forma mais eficaz de industrializar enormes espaços geopolíticos 
e demográficos com alucinante rapidez. Não é novidade. O Partido Co-
munista da União Soviética fez o mesmo. A diferença está no tão elogiado 
“pragmatismo chinês”.

[note-se que o Pragmatismo, enquanto teoria filosófica, é norte-americano 
e defende que “verdadeiro é o que é útil”] 

Parece que um dirigente chinês terá dito que não importa a cor do gato, 
importa que cace ratos. O Partido Comunista da União Soviética não aderiu 
ao “industrialismo” americano. Com os anos, a União Soviética afastou-se 
sem remédio da promessa original de vida melhor e mais feliz, sem olhar a 
classe ou raça. Em 1991, a URSS desapareceu. 
A aliança entre o capital sem pátria (transnacional), proveniente principal-
mente da Europa Ocidental, do Japão e dos Estados Unidos, com o perverso 
sistema político chinês tem produzido sofrimento cujo fim não se vislumbra. 
Os trabalhadores ocidentais serão durante muito tempo confrontados com 
os baixíssimos salários chineses, e com o número de pessoas ainda passível 
de recrutar, na ordem das centenas de milhões, só nos campos da China. 
O dilema entre liberdade e autoridade permanece e podemos formulá-lo. 
A pergunta a fazer aos povos do planeta (mas que não será feita) seria: 
preferem bem-estar económico moderado, trabalho árduo, mas limitado, e 
liberdade, ou uma permanente guerra económica, a depredação dos recursos 
humanos e materiais, a aceleração do ritmo de trabalho e a escravatura?

Preferem bem-estar económico 

moderado, trabalho árduo, mas 

limitado, e liberdade, ou guerra 

económica permanente, depredação 

dos recursos humanos e materiais, 

aceleração do ritmo de trabalho e 

escravatura? 
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Se bem que grande parte dos equipamentos e sistemas das TIC 

sejam produzidos na China, e daí lançados nos mercados de 

todo o mundo, eles incorporam uma parte relevante 

de componentes produzidos noutros países.

ANA ALVIM

HOJE EM DIA – e desde quase o princípio, isto é, desde que 
a atividade produtiva envolveu mais do que uma comunidade 
(família, tribo, clã) –, fabricar/construir envolve cadeias de 
fornecimento de matérias-primas, produtos intermédios e com-
ponentes diversos, para além da energia e de infraestruturas 
apropriadas. Tudo disponibilizado para que o trabalho, que 
é sempre humano, possa perfazer a sua tarefa de produção. 
Verdade lapalissiana, dirá o leitor; contudo, frequentemente 
menosprezada no exarcebar do individualismo feiticista das 
décadas mais recentes...
Mas hoje em dia – crescentemente a partir dos processos de 
sedentarização da Revolução Agrícola, em particular desde a 
Idade do Cobre –, as comunidades participantes das cadeias de 
fornecimento dos materiais nececessários à “indústria” passa-
ram, com altos e baixos, a cobrir/abranger extensas zonas do 
mundo, nomeadamente diferentes países. Esta característica 
geográfica aprofundou-se outra vez, intensificou-se imenso 
e, a partir da Revolução Industrial desencadeada na Europa, 
foi-se consolidando com a integração de vários continentes 
– em particular, na área das matérias-primas empregues na 
indústria têxtil, como foi o caso da América do Norte e da 
Ásia (aqui, a referência de organização sociopolítica é a época 
de ouro do Império Britânico).
Depois, foi o início e desenvolvimento de uma nova fase, bem 
recente, que pode ser localizado nos anos ‘70 do século XX. 
Esta nova fase – que teve a Toyota como falada iniciadora, 
daí o pioneirismo que lhe é concedido – foi marcada, em 
particular, pela introdução na indústria automóvel do pro-
cesso de produção just-in-time (com minimização de custos 
de peças em stock, etc.) e pela consequente constituição de 
clusters de fabricantes de componentes. 

Para essa nova fase concorreu decisivamente o amadurecimento 
de grandes avanços nos transportes (contentorização, p. ex.) 
e nas tecnologias da informação e comunicação (TIC). Daí a 
que o processo de fabrico na área das TIC fosse considerado 
um caso paradigmático do emprego de cadeias de fornecimen-
to distribuídas pelo mundo, foi menos do que um passo…
Com efeito, as TIC – elas próprias um instrumento princi-

pal dos novos processos de produção nos diversos setores, 
a começar pelo automóvel – possuíam, para o seu próprio 
processo de fabrico, características ideais para adotar e 
ampliar os benefícios dos novos métodos de organização. 
De facto, generalizadas as técnicas digitais na implementação 
das tecnologias das (tele)comunicações, estavam criadas as 
condições para a intensificação da realização dos seus sis-
temas em módulos, bem como para uma radical alteração 
da proporção entre software e hardware, enquanto tecnolo-
gias constituintes, em favor do software. E ainda – a pesar 
decisivamente na balança das condições favoráveis a uma 
cadeia de fornecimento de materiais distribuída geografi-
camente por onde a produção, em cada altura, for achada 
mais conveniente – para um processo de miniaturização dos 
componentes empregues nos sistemas TIC potenciada pela 
integração de diversas funções num mesmo módulo; uma 
miniaturização levada continuamente, durante décadas, a 
limites inimagináveis – no futuro, da escala “micro” para 
a escala “nano”?

Então, hoje em dia, assiste-se à existência de um ecossiste-
ma industrial das TIC, onde as grandes – em particular, as 
enormes – companhias internacionais estabeleceram as suas 
cadeias de fornecimento; um ecossistema que se encontra do-
minantemente implantado em países que bordejam o Oceano 
Pacífico: EUA (Costa Oeste), China, Coreia do Sul, Taiwan, e 
ainda num importante Japão, se bem que em perda crescente… 
O Atlântico e a Europa veem a sua presença minguar mais 
na área dos telemóveis – smartphones, e adjacentes, consti-
tuem cada vez mais o centro de gravidade da electónica de 
consumo, e não mais os computadores pessoais – e a aguen-
tar melhor nas áreas do fabrico de sistemas e das redes de 
telecomunicações. 
E se bem que grande parte dos equipamentos e sistemas das 
TIC sejam feitos e acabados na China, e daí lançados nos 
mercados de todo o mundo, também é verdade que incorporam 
uma parte relevante de componentes de software e hardware 
dos outros países referidos. Aliás, o sistema operativo Android 
é um produto da Google...

Francisco da SilvaCadeias de
fornecimento e TIC
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O cinema pode ser um recurso especial no processo de ensino/aprendizagem 

porque torna possíveis “realidades” irreais e abarca todas as dimensões 

da existência humana. A atividade filosófica faz dessas dimensões objeto 

de compreensão crítico-argumentativa.

CHEGANDO ao século 21 como mais um artefato destinado à satisfação do belo em nossa sociedade, o cinema 
mantém ainda uma posição de destaque frente ao que é oferecido pela televisão e pelos modernos jogos virtuais. 
Por ser uma forma de “imersão total”, de duração relativamente curta, realizada em um espaço público onde di-
versas obras circulam, é uma experiência concentrada e múltipla, e sendo assim, o filme possui um poderoso efeito 
de fechamento formal que explica o poder com que essa arte emite uma significação do mundo, um julgamento 
dos valores e um olhar distanciado – como que de fora – da estrutura da realidade. Essa vontade de significado 
está longe de se mostrar explicitamente, pois se faz mediante uma rede de construções conceituais que subjazem 
à ficção apresentada. 
Nos dias atuais, a indústria cultural já está inteiramente posta. Por mais que discordemos e critiquemos, não po-
demos negar seu poder de difusão e massificação. Podemos afirmar que um imenso número de pessoas, ao menos 
uma vez, já assistiu um filme, seja no cinema ou na televisão. Porém, podemos afirmar que algo além da narrativa 
cinematográfica foi absorvido pelos espectadores? Ou que o mesmo número de pessoas já leu na íntegra, uma 
única vez que seja, um livro motivado pelo filme que assistiram? Que reflexão filosófica tem sido feita pelo cinema 
e como tal reflexão tem sido inserida no campo educacional?

Para almejar o efeito de colocar os dramas de nosso tempo, que na maior parte das vezes não são interpretados, 
em uma fugaz teleologia de cerca de duas horas de duração, o cinema mergulha no campo do debate filosófico, 
cujo trabalho é criticar as interpretações que lançamos à realidade, pondo em questão ideias e julgamentos que 
sequer percebíamos antes de começar a indagá-los. 
Porque não pensar uma abordagem diferente sobre o lugar que o cinema deve ocupar na sala de aula? Na maioria 
das aulas onde são exibidos filmes, seu aproveitamento pedagógico é estrito, ou seja, trata-se apenas de uma for-
ma de introduzir um tema particular de maneira definitiva, sem discussão. Por exemplo, em uma aula de história, 
normalmente utiliza-se um filme como recurso para demonstrar “como ocorreu o fato histórico”, ignorando-se 
quaisquer outras implicações contidas na película. As questões próprias que o filme traz em sua construção não 
vêm à luz. 
Parece-nos que um caminho possível seria o de realizar uma abordagem intrínseca do filme, para que seja debati-
do o que nele é afirmado ou negado, julgado ou ignorado, condenado ou tolerado, que respostas assume para as 
indagações morais, ontológicas, epistemológicas e críticas da filosofia. 

Partimos do pressuposto básico de que é possível estabelecer uma relação consistente e profícua entre Filosofia 
e Cinema, o que não significa que tenhamos fechado com essa decisão, delimitando dogmaticamente a questão. 
Entendemos que o problema permanece aberto, bem longe de estar definitivamente resolvido. Cabe ressaltar ain-
da que o cinema entrará nesta nossa reflexão muito menos como objeto de estudo (enquanto objeto artístico) e 
muito mais como campo privilegiado, lugar onde, de maneira excelente e exemplar, o humano se manifesta por 
inteiro, plenamente.
Assim, o cinema pode ser concebido como um recurso especial no processo de ensino/aprendizagem por agregar 
de modo significativo imagem, movimento e linguagem. Especial, porque torna possível “realidades” irreais, traz 
presente o ausente, possibilita duvidar, tematizar o tempo, a verdade, a realidade, a dor, a angústia, o tédio, a vio-
lência, a morte, o amor, a felicidade, a justiça. Enfim, abarca todas as dimensões da existência humana. A atividade 
filosófica, por sua vez, faz dessas várias dimensões objeto de compreensão crítico-argumentativa.
O cinema cria um “mundo possível”, uma realidade ficcional que traz consigo a possibilidade do espectador vi-
venciar as mais diferenciadas situações. Ele pode apresentar questões até então não experienciadas e/ou proble-
matizadas pelo sujeito. Sendo assim, acreditamos que o cinema pode suscitar no espectador a reflexão filosófica 
na medida em que a realidade ficcional é tomada como motivadora da atividade reflexiva, agregando, assim, ao 
entretenimento, valor estético e cognitivo.
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Cinema e Filosofia
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NO FILME de ficção científica Matrix, máquinas po-
derosíssimas transformaram o planeta numa enorme 
simulação de computador onde os humanos só existem 
num mundo de sonho. Entre os “livres” que comba-
tem este estado de coisas encontra-se Cypher, que 
abandona a luta seguindo uma revelação: ele prefere 
a simulação à realidade.
“Sei que este bife não existe”, diz, “sei que quando o 
ponho na minha boca, o Matrix está a dizer ao meu 
cérebro que é tenro e delicioso. Depois de nove anos, 
sabes do que eu me apercebi?”, Cypher mastiga o bife 
ostensivamente e suspira: “a ignorância é uma benção”. 
A ignorância pode ser abençoada, mas não deixa de 
ser ignorância. Nos últimos tempos parece que che-
gamos a este futuro distópico e que Chyper entrou 
completamente nele. Os hambúrgueres têm carne de 
cavalo, o Armstrong mesmo dopado entrou no livro 
de recordes, Beyoncé fez playback quando cantou o 
hino na tomada de posse de Obama, Portugal, mesmo 
com juros fabulosos, regressou aos mercados, e até o 
Relvas foi convidado para dar uma conferência sobre 
jornalismo! 
O que vemos, saboreamos ou ouvimos não é necessa-
riamente o que obtemos. Em 2012, os 100 mais ricos 
do mundo ficaram mais ricos 200 mil milhões de euros. 
Agora valem 1,9 biliões de euros, apenas um pouco 
menos do que o PIB britânico. Isto não foi por acaso. 
É resultado directo das políticas aplicadas. 
As políticas que fizeram os monarcas globais tão  
ricos são as mesmas que nos estão a espremer. Isto não  
era o que a teoria predizia. Frederich Hayek, Milton 
Friedman e os seus discípulos em milhares de escolas de 
Economia, o FMI, o Banco Mundial, a OCDE e quase 
todos os governos defendiam que menos impostos para 
os ricos protegiam os trabalhadores e redistribuiam 
a riqueza, e mais próspera ficaria toda a gente. Os 
apóstolos conduziram uma experiência de 30 anos, e 
os resultados estão à vista: falhanço total.

Não acredito que o crescimento económico contínuo 
seja sustentável e desejável. Mas se o crescimento é 
a nossa meta, não se pode fazer pior do que afastar 
os super-ricos dos constrangimentos da democracia.

O relatório anual da Conferência de Comércio e De-
senvolvimento da ONU deveria ter sido o obituário do 
modelo neoliberal, pois mostra inequivocamente que 
as políticas levadas a cabo criaram efeitos contrários 
aos que se propunham. Desde os anos ‘80 do século 
passado, as políticas neoliberais levaram à queda do 
crescimento e ao aumento do desemprego. O notável 
crescimento a que assistimos nos anos ‘50, ‘60 e ‘70 do 
século passado foi possível pelo retirar de poder à elite, 
como resultado da crise dos anos ‘30 e da II Grande 
Guerra, levando a que os restantes 99% tivessem a 
oportunidade, sem precedentes, de exigir a redistri-
buição de rendimentos, gastos do Estado e Segurança 
Social, o que provocou uma melhoria generalizada das 
condições de vida.
O neoliberalismo foi uma tentativa de fazer voltar atrás 
estas reformas. Apoiada por multimilionários, os seus 
defensores tiveram um sucesso político extraordinário. 
Economicamente foi o que se sabe e vê.
Segundo a OCDE, os impostos tornaram-se regressi-
vos, isto é, os ricos pagam menos, os pobres pagam 
mais. O resultado, clamavam os neoliberais, seria 
que a eficiência económica e o investimento subiriam, 
enriquecendo toda a gente. Aconteceu precisamente o 
contrário. Os impostos sobre os ricos e as empresas 
baixaram, o poder de compra da população diminuiu 
e os gastos do Estado também. O resultado foi que os 
investimentos caíram e as expectativas das empresas 
também.
Os neoliberais proclamavam ainda que a flexibilização 
dos salários e a estabilidade de emprego diminuiriam 
o desemprego, mas nos países desenvolvidos o de-
semprego subiu a níveis nunca vistos, acompanhado 
de uma queda generalizada dos salários. Lá se foi a 
teoria. Falhou pelas mesmas e óbvias razões: queda 
de salários, queda da procura, subida do desemprego.
As exigências dos super-ricos foram cobertas pelo 
manto diáfano de uma teoria económica sofisticada. 
O completo falhanço deste monstro à escala mundial 
não é impedimento de que se mantenha e repita. Isto 
não tem nada a ver com economia. Tem tudo a ver 
com Poder.

Para o Paulo, parceiro de muitas ‘guerras’

Paulo Teixeira de Sousa

P.S. De 6 a 14 de Julho vai decorrer o Curtas 2013,
em Vila do Conde. Este ano há a assinalar, 

entre muitas novidades, a presença do vanguardista 
americano Bill Morrison, autor do mítico Decasia,

que Errol Morris considerou “talvez o maior filme jamais feito”.

[O autor escreve segundo a anterior norma ortográfica]

ANA ALVIM
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Interceltismo 
musical:
uma expressão 
de celtitude
O interceltismo musical nunca foi objeto de reflexões e de análises 
despidas de conclusões apriorísticas, prestando-se a equívocos e a 
ambiguidades normalmente orientadas por tomadas de posição não 
devidamente fundamentadas. Amado ou odiado, o interceltismo 
musical já foi considerado uma moda (passageira, como todas as 
modas) ou algo de retrógrado e sem sentido no tempo presente, por 
um lado, mas também foi incensado e apontado como exemplo de 
preservação e divulgação de expressões musicais particulares (música 
celta).  Consideramos que o fenómeno musical do interceltismo 
não pode ser adequadamente analisado e compreendido sem uma 
abordagem aos antecedentes mais remotos da Renascença Céltica ou 
Celtismo, por um lado, e à mais recente criação do chamado Arco 
do Atlântico.  Mas importa ter bem presente que, quando falamos de 
interceltismo musical, de modo algum excluímos outras expressões 
artísticas (tais como artesanato, artes pictóricas e artes visuais, entre 
outras) que normalmente incorporam o quadro das chamadas atividades 
paralelas. Trata-se, portanto, de uma designação abrangente, tanto 
mais que, não raro, a componente musical é apenas mais um pretexto 
para as celebrações intercélticas em sentido amplo.

WIKIPEDIA
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CELTISMO. Remontam a meados do 
século XVII as primeiras obras asso-
ciadas a um movimento literário dito 
de Renascença Céltica, historicamente 
determinado pela derrota dos Jacobi-
tas, maioritariamente provenientes das 
Terras Altas da Escócia, na Batalha de 
Culloden (1746), que acabaria por ter 
expressão numa obra traduzida do ga-
élico, de James MacPherson (Retalhos 
de Poesia Antiga Recolhida nas Terras 
Altas da Escócia, 1762), logo seguida 
de outras obras referenciais deste mo-
vimento literário que, nas primeiras 
décadas do século XIX, se converteria 
num movimento de inegáveis contornos 
políticos, sociais e culturais.  Determi-
nados pelo emergente movimento ro-
mântico europeu, surge a Celtic Society 
of Edinburgh (1820) e realiza-se, em 
Abergavenny, o que ficou designado 
como tendo sido o I Congresso Céltico 
(1838). Mais ou menos nesta altura, 
começam a surgir as primeiras obras 
integrantes de uma literatura celta, so-
bretudo publicadas na Escócia, Irlanda 
e Bretanha francesa (Mabinogion, de 
Charlotte Guest; Barzaz Breiz, Hersart 
de la Villemarqué), mas seria a partir da 
segunda metade do século XIX que o 
movimento do celtismo se iria afirmar 
como movimento cultural, com uma 
dinâmica que muito contribuiu para a 
sua definitiva consolidação no decurso 
do século XX.  Com efeito, será no de-
curso do século XX que o celtismo se 
irá consolidar como movimento cultural, 
político e social (recebendo a designação 
genérica de pan-celtismo), estendendo-se 
pela Europa e, do outro lado do Atlân-
tico, pelo Canadá e Estados Unidos da 
América – em Portugal, é publicada a 
revista Céltica, sob a direção de Oliveira 
Gomes (1960-1961).

ARCO ATLÂNTICO. Os antecedentes 
da ideia de uma federação atlântica 
podem situar-se nos inícios do século 
XX, segundo Alain Guillerm, “com o 
aparecimento da “corsedd” (assembleia) 
dos bardos criada em 1901 na Breta-
nha, imitando a que tinha sido fundada 
no século XVIII no País de Gales, uma 
organização muito séria, estruturada 
e popular”.  No entanto, o impulso 
decisivo seria propiciado pela criação 
da Liga Céltica, incluindo a Escócia, a 
Irlanda, o País de Gales, a Ilha de Man, 
a Cornualha, a Bretanha e, mais recen-
temente, a Galiza. Embora maioritaria-
mente escrito em inglês, o Celtic League 
Journal – jornal por ela editado – inclui 
sempre textos escritos nas línguas das 
regiões abrangidas.  Guillerm remete 
para um ‘pano de fundo’ de grande 
efervescência cultural que, no final dos 
anos ‘80 e início de ‘90 do século XX, 
conduziu ao aparecimento do chama-
do Arco Atlântico, agrupando vinte 
e sete regiões e países europeus com 
costas atlânticas.  A Comissão do Arco 
Atlântico foi criada em 1989, em Faro, 
tendo elaborado um vasto e ambicioso 
programa de ação nas áreas económi-
ca, social e cultural, que, ao longo dos 
anos foi procurando concretizar, de 
algum modo lutando para ultrapassar 
as políticas de diferenciação negativa 
dos poderes centrais relativamente às 
periferias atlânticas.

INTERCELTISMO MUSICAL. Em todo 
o processo, foi dada particular impor-
tância à necessidade de divulgação dos 
princípios orientadores da Comissão. 
Fundado em 1971, na Bretanha, o Festi-
val Interceltique de Lorient correspondia 
a um evento-tipo capaz de contribuir 
para a necessária visibilidade pública, 
pelo que o seu modelo seria amplamente 
replicado em toda a Europa (mais de 
50 eventos desta natureza), desde logo 
na Península Ibérica: Festival Folclóri-
co Internacional do Mundo Celta de 
Ortigueira, na Galiza (1978); Festival 
Intercéltico do Morrazo, também na 
Galiza (1985); Festival Intercéltico do 
Porto (1986).  Os pressupostos funda-
mentais do interceltismo musical assen-
tam em duas premissas referenciais de 
programação:  - as músicas tradicionais 
de países ou regiões com passado celta 
comum são consideradas músicas vivas, 
constituindo os padrões de influência e 
de enraizamento das expressões folk;  - 
a programação não assenta apenas na 
permanência do passado, privilegiando 
novas abordagens e propostas de inter-
culturalidade e de interação com outros 
géneros musicais.  Trata-se, portanto, de 
integrar na programação músicas tra-
dicionais e/ou folk de países ou regiões 
com um passado celta comum, recusan-
do liminarmente a etiqueta de ‘música 
celta’ ou ‘céltica’. Festivais como os do 
Porto ou de Sendim nunca usaram essas 
expressões, por não serem rigorosas e 
carecerem de fundamentação científi-
ca.  Em boa verdade, a ‘música celta’ 
porventura nunca terá existido; quando 
muito, terão existido músicas celtas – 
tantas quantos os povos tidos como tal, 
na sua mais do que provável diversidade 
e multiplicidade. Daí que preferimos 
falar de ‘celebrações intercélticas’, en-
tendendo o interceltismo musical como 
resultante de uma celtitude abrangente, 
não excludente, nem fundamentalista de 
coisa nenhuma.
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Mário Correia
Centro de Musica Tradicional Sons da Terra
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CUMPRINDO a ‘tradição’ do primeiro fim de semana 
de agosto, o 14º Festival Intercéltico de Sendim vai de-
correr nos dias 2, 3 e 4, no Pátio das Eiras. 
Continuando a apostar numa programação de qualida-
de, a organização (Sons da Terra) anuncia como grande 
novidade para este ano a estreia de representações do 
País de Gales (Jamie Smith’s Mabon, liderado por Jamie 
Smith) e do Japão (Harmonica Creams, quarteto onde 
pontifica Yoshito Kiyono), ambos com concertos mar-
cados para a noite inaugural, que tem abertura a cargo 
dos portugueses Andarilhos (Baião). Antes dos concertos, 
que têm início às 22h30, um desfile de gaiteiros animará 
as ruas da vila. 
Também em português, a noite de 3 começa com o 
coletivo Canto d’Aqui (Braga) e completa-se com dois 
vizinhos ibéricos: os leoneses Antubel e a gaiteira galega 
Susana Seivane, talvez o nome mais sonante deste peculiar 
festival que há 14 anos se (re)inventa em pleno coração 
das Terras de Miranda. Antes dos concertos, no mesmo 
horário da noite anterior, na Taberna dos Celtas (16h30) 
haverá “Canto de Intervenção” (espetáculo celebrativo, 
do núcleo do norte da Associação José Afonso) e um 
desfile de pauliteiros. 
Pauliteiros que, já no domingo, serão os protagonistas 
do II Encontro Ibérico de Danças de Pauliteiros, orga-
nizado pela Associação de Pauliteiros de Sendim e pela 
Comissão de Festas Santa Bárbara, que também promove 
uma “Noite Folk” com os grupos Lenga-Lenga, Gaiteiros 
de Sendim e Tuna Popular Lousense (Largo da Igreja).
Paralelamente ao festival, há várias iniciativas: o “Melga 
Cachelra”, que é um encontro de contos e contadores 
do planalto; uma homenagem ao gaiteiro Alexandre 
Augusto Feio (1914-1999), com edição de um registo 
fonográfico testemunhal; a exposição “Ls Mielgos”, com 
pinturas de Manuol Bandarra, textos de Fracisco Niebro 
e música de João Bandarra; uma oficina de danças mi-
randesas; uma caminhada pelas arribas do Rio Douro; 
lançamentos editoriais no Centro de Música Tradicional 
Sons da Terra...
... E animação, noites fora até ao romper da bela aurora, 
na Taberna dos Celtas – onde também se matam sedes, 
fomes e desejos.

14° FIS:
Japão, 
Gales,
Seivane
e muito
mais

Diz a organização que 

“em tempos de austeridade, 

o Festival Intercéltico de Sendim 

não fez cortes: porque acreditamos 

na fidelidade de um público que, 

ano após ano, não falta”.

A. B.
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ANTÓNIO DAMIÃO
“NA BOCA DA INFÂNCIA”
No primeiro aniversário da morte do autor de «Na Boca da Infância», a PÁGINA 

recupera na íntegra uma entrevista realizada por Luís Souta em Outubro de 2001 e 

parcialmente publicada na edição nº 107 (Novembro de 2001).

António Damião nasceu (1941) em Pocariça, Alenquer, mas viveu em Lisboa desde 

os 14 meses. Na literatura policial, usou o pseudónimo Henrique Nicolau – foi 

distinguido com o Prémio Editorial Caminho de Literatura Policial («O Trabalho é 

Sagrado», 1985) e com o Prémio Repórter X, da Associação Policiária Portuguesa 

(«Todos e Nenhum», 1991). Integrou a direcção da Associação Portuguesa de 

Escritores (1991). Trabalhou para cinema, publicidade, documentário e televisão, 

tendo realizado o filme “Talvez Amanhã” (1969) e o programa televisivo “Ensaio”. 

Colaborou com realizadores como António Macedo, José Fonseca e Costa, António 

da Cunha Telles e Pierre Kast e foi co-guionista dos filmes “Off” (1994), de Ruy 

Guerra, e “Água na Fervura” (1995), de José Pedro Santos.

O António Damião nasceu na Pocariça. Mas veio 
cedo para Lisboa, fazendo fé no seu livro «Na Boca 
da Infância».
Com catorze meses. É curioso, ontem estava com um 
amigo a falar concretamente sobre as memórias que as 
pessoas têm, como é que as localizam, e esse meu ami-
go estava um pouco espantado porque havia não sei 
quem que tinha memórias dos dois anos e eu disse “eu 
tenho dos catorze meses”. Lá está, foi uma coisa que 
me marcou muito, foi um choque para mim. Porque, 
segundo a minha mãe, durante uma semana ou duas, eu 
só chorava. Não gostei da cidade. O primeiro contacto 
não foi muito agradável.

Mas ficou cá para a vida?
Fiquei para a vida. Já tenho ido para outros sítios, mas… 
Acho que Lisboa tem sofrido muitas tropelias. Agora está 
a melhorar, por um lado, e a piorar, por outro. Depende.

Vou centrar a nossa conversa particularmente sobre «Na 
Boca da Infância», ainda que seja no policial que mais 
tem investido. Referenciei onze livros seus…
Só vendo. Não me recordo desses pormenores. Além de 
«Na Boca da Infância», publiquei uma série de livros, 
ditos policiais, entre 1985 e 1993.

A maioria na Caminho e os dois últimos na Puma. 
Desde 1993, não tem aparecido nada…
Pois não…

Ou seja, o Henrique Nicolau [pseudónimo para o género 
policial] tem publicado pouco, mas o Damião ainda 
menos, porque só saiu um com o seu verdadeiro nome 
[o romance «Na Boca da Infância»]. Como explica este 
facto? De 1985 a 1993 publicou um livro todos os anos, 
e em 1992 chegou a lançar dois...
Bom, não tenho propriamente uma explicação. Come-

cei a escrever no género policial, sob o pseudónimo, e 
só depois é que me lembrei de escrever «Na Boca da 
Infância». Como não era policial, resolvi utilizar outro 
nome. O editor não gostou muito, mas eu sou teimoso. 
Tenho privilegiado o policial talvez porque é um pouco 
como contar uma história. Têm-me saído… Não me têm 
aparecido outras histórias; ou por outra, elas existem, 
alguns farrapos soltos, coisas escritas que irão certamente 
ser assinadas por António Damião. E pronto: já se sabe 
que o Henrique Nicolau é o dos policiais e o António 
Damião, quando escrever, abordará outros géneros que 
lhe vierem à cabeça.

António Damião para o romance autobiográfico e 
Henrique Nicolau para o policial, uma questão de 
hierarquias?
Não é uma questão de hierarquia. Eu não hierarquizo 
nada. Há grandes romances no género policial. E depois 
também acontece que este tipo de livros a que se chama 
policiais, tiveram, em Portugal, a infelicidade de se cha-
marem policiais, apesar de, às vezes, nem polícias terem…

Alguns dos seus também não têm.
Os ingleses são mais práticos, chamam-lhe crime e 
mistério. De facto, o pai disto tudo, ou melhor, o avô 
destas coisas, o Edgar Allan Poe, chamava-lhes livros 
de mistério. Eram, sem dúvida, histórias de mistério. 
Para nós, mistério é outra coisa…

Os seus livros mais recentes, editados pela Puma, foram 
classificados de “livro negro”. Também não é propria-
mente uma designação adequada.
Pois, esse foi o nome que eles chamaram à colecção.

Sente que não houve grandes melhorias na imagem do 
chamado policial? Ainda é um género menor?
Não sou especialista na matéria, nem estudioso. Escrevo 

texto e fotos Luís Souta
[O autor escreve segundo a anterior norma ortográfica]
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histórias policiais. Conheço pessoas que são profunda-
mente conhecedoras do fenómeno policial, da literatura 
policial, quer portuguesa, quer mundial. Depois de pu-
blicar policiais, eu comecei então a estudar o fenómeno, 
um pouco amadoristicamente, como amador interessado.

Em Portugal não há um grande prémio do romance 
policial.
Nem vejo a Associação Portuguesa de Escritores a dar 
um prémio. Os escritores policiais não tinham entrada 
na associação. Aliás, o amigo que me propôs disse: “Eh, 
pá! Tu tens sorte, no passado não havia escritores poli-
ciais, não entravam”… E, mais, há ali alguns escritores 
conceituados, que escreveram policiais e não querem que 
se saiba, o que eu acho curioso… Conheço alguns, mas 
não vou dizer, até porque são pessoas de quem gosto 
pessoalmente e não lhes ia fazer essa pequena traição. 
Eles não querem que se saiba, não se sabe.

Mas se o género não é valorizado no campo literário, 
já no cinema é um filão.
É. Nos Estados Unidos da América, o prémio “Edgar 
Allan Poe” é conceituadíssimo, vale normalmente casa 
de campo. Quem o ganha vende mais um ou dois mi-
lhões de exemplares, de certeza. Aquilo, embora não 
seja um país muito letrado, há por lá muita gente a ler, 
é um país muito grande.

Em certos estratos, o policial é um livro profundamente 
consumido. Porquê?
Na minha opinião, porque mantém a tradição do ro-
mance realista do século XIX. Depois, o policial fala do 
dia-a-dia e da rua; é um ambiente que, por inerência, 
diz muito às pessoas. Aliás, se reparar, o próprio poli-
cial americano, quer na escrita, quer nos filmes e nas 
séries, começa a incluir na narrativa a vida das pessoas; 
deixou de ser aquele clássico baseado exclusivamente no 
enredo – do indivíduo que investiga, que é mais hábil 
ou menos hábil, mais inteligente ou mais esperto, que 
faz os cálculos todos, que analisa – para passar a falar 
da vida dos protagonistas e dos outros, os crimino-
sos… Ou seja, tem mantido e desenvolvido a tradição 
do romance realista, com que as pessoas se identificam 
mais facilmente.

É o que o Damião faz, mas com contextos portugueses.
Exactamente, foi isso que me interessou.

No seu livro mais conhecido, «O Trabalho é Sagrado», 
aborda um período muito ‘quente’ e delicado da vida 
político-social portuguesa, uma teia de ligações du-
vidosas: corrupção, rede bombista, vida partidária…
… Não é a descoberta do criminoso nos policiais que 
me interessa, nunca foi. Aliás, num dos policiais mais 
espantosos que li até hoje, «Sentença e Pedra», a Ruth 
Rendell diz logo na primeira frase: a fulana não sei 
quantos – não me lembro do nome, peço desculpa – 
matou a família não sei quantos porque não sabia ler 
nem escrever. Logo na primeira frase diz tudo: quem é 
o criminoso, quem matou e o motivo! Normalmente, 
as pessoas dizem que é na última frase que deve estar o 
criminoso, mas eu costumo dizer: e aqueles que têm a 
mania de ir ler a última página? Bem, é difícil nós lar-

garmos a leitura deste livro porque é de uma economia 
de meios e de um fascínio de contar; por outro lado, 
ela deve ter conhecido algum analfabeto de muito per-
to, porque nos descreve os pequenos truques de que os 
analfabetos se servem para não mostrarem que o são… 

No seu caso, optou por deixar de lado polícias e de-
tectives e escolheu um jornalista como investigador.
Quis ser tão credível quanto possível. Detectives não 
havia, agora parece que há alguns. Eu já estive em de-
bates em que apareceram alguns detectives encartados, 
que exercem a actividade. No contexto português, achei 
que era credível que o jornalista fosse investigar – coisa 
que agora não há muito. O jornalismo de investigação 
é uma coisa muito nobre, muito importante, é pena que 
não se faça mais. É claro que é caro e os fulanos, hoje, 
querem uma rentabilidade imediata. Um sujeito pode 
passar meses ou anos para investigar determinados as-
suntos com profundidade e honestidade e até pode ficar 
pelo caminho. Olhe, na América do Sul, são dezenas que 
morrem por ano. Espantoso.

Profissões de alto risco…
Uma profissão de alto risco, se for levada a sério.

Esse conhecimento do mundo da imprensa, da redacção 
de um jornal, onde o adquiriu? Nunca exerceu?
Não, nunca exerci. Foi um mundo que eu conheci bem, 
sempre me dei com muitos jornalistas. Sem ter estado 
lá dentro, era como se estivesse.

O pseudónimo que adoptou tem relação com o seu 
avô Zé Nicolau?
É. Henrique Nicolau deviam ter sido os meus dois no-
mes do meio. Só que a senhora do registo lá da minha 
aldeia em vez de pôr Nicolau pôs Carmo, o nome de 
família da minha avó, em vez de pôr o do meu avô. 
Eu tenho muita estima por aquele avô, e boa memória 
dele. Acho que ele foi muito importante na minha for-
mação, embora fosse analfabeto. Mas era um daqueles 
analfabetos sábios, daquela gente que está em extinção, 
se é que já não estão todos extintos. Era um homem de 
vastíssimos conhecimentos, e depois tinha outra coisa 
que os analfabetos têm – uma memória elefantina [risos], 
lembrava-se de tudo. Quando eu era miúdo, às vezes, 
ele fazia aquele exercício malvado que nós tínhamos de 
aprender na escola, os nomes e cognomes dos reis de 
Portugal, primeira dinastia, segunda dinastia… Pois o 
homem sabia aquilo tudo, não falhava uma!

Dedicou-lhe um livro que acabou por ser premiado.
Quis prestar uma homenagem ao homem que me an-
tecedeu e que, aliás, era um excelente contador de his-
tórias, um fabuloso contador de histórias. Por isso, lá 
fui repegar no Nicolau. Há uma história na Boca da 
Infância que é recuperada dele, que me contava quando 
eu era miúdo. Era a história do homem e do leão que 
andavam de terra em terra, aconteciam várias coisas, 
tinham muitas peripécias, etc. E ainda mais curioso, 
houve um livro de textos para o Ensino Secundário em 
que os autores aproveitaram essa história. Aproveita-
ram essa e outra. Mas nunca dão cavaco destas coisas. 
Foi uma amiga minha que viu os livros do filho e disse: 

“ah! este é do meu amigo”. Por acaso, na outra, fiquei um bocado ‘mosca’, como 
se diz em bom calão. As chamadas adaptações pedagógicas [risos]… Não são bem 
adaptações pedagógicas; eles limitaram-se a cortar uma alcunha que eu tinha dado 
ao personagem… Era o Quintino, conhecido como o Caga d’Alto. Os bons costu-
mes, pelos vistos, recomendaram que se evitasse isso.

A decisão de optar por um pseudónimo português vai contra o que era habitual 
em Portugal, onde quem escrevia policiais assinava em inglês – por exemplo, o 
Dennis McShade usado pelo Diniz Machado. Foi uma opção consciente, essa de 
nacionalizar?
Foi uma opção perfeitamente consciente.

Mas uma opção com uma certa dose de risco?
Sim, foi um risco. Mas qualquer pessoa que escreva ou publique livros em Portugal 
arrisca. Quanto a mim, foi um acaso. Não tinha nada que fazer e li um anúncio da 
Caminho onde se oferecia um prémio. Pensei para mim próprio: e que tal escrever um 
livro? Aliás, para ser correcto, a prosápia foi bem maior – pensei em escrever o livro 
para ganhar o prémio. E assim foi, comecei a escrever e aquilo divertiu-me imenso.

Está provado que “o trabalho é sagrado”…
O trabalho é sagrado. Aliás, o meu trabalho ganhou um prémio. Quando cheguei ao 
fim, li o livro e disse para mim próprio: estes gajos não me vão dar o prémio; ainda 
por cima, não digo quem é o criminoso… Enfim, mandei aquilo, já que tinha tido 
tanto trabalho, mas tinha decidido continuar a escrever, dessem eles o prémio ou não.

Livro que depois foi adaptado para a televisão.
Esteve para ser. Não chegou. Vendi os direitos, mas depois… É o que acontece nes-
tas coisas dos filmes. Vendi os direitos, os fulanos (gente do Centro de Produção do 
Norte) fizeram inclusivamente uma adaptação, tiveram o trabalho, recebi os direitos 
e tudo [risos]. Infelizmente, às vezes, essas coisas não acontecem. Depois daquelas 
mudanças que a televisão está sempre a ter (agora tem que se dizer RTP, porque 
já há outras televisões), falta de orçamento e não sei que mais. Os homens lá do 
Norte telefonaram-me, todos tristes. Aquele seria o primeiro, eles preparavam-se 
para continuar...

Tinha realizador para o projecto?
Tinha realizador, que tinha adaptado aquilo. Inicialmente, quando me contacta-
ram, foi para me pedir inclusivamente a minha colaboração e eu disse: “eh pá, isso 
para mim é uma grande trabalheira, estou a sentir que é preciso um grande esforço 
para mexer de novo nas coisas que já fiz. Portanto, adaptem como vocês quiserem. 
O filme vai ser vosso, vocês farão um filme bom ou mau, tem que ser. Se for bom, 
óptimo; se não for, paciência”.

O António Damião está ligado ao mundo do cinema e da publicidade, e chegou, 
inclusivamente, a trabalhar para a televisão…
Sim, fiz muita coisa. Nos anos 60, era realizador de um programa quinzenal de 50 
minutos, que depois passou a ser semanal. Por razões várias acabei por desistir do 
projecto… As coisas estão sempre a mudar. Fiz também muitos filmes de publicidade. 
Mas aí parei, achava aquilo uma chatice. Mas era uma maneira de ganhar bem a vida.

Esse mundo dos filmes foi importante para si, não? Dedica até um livro, «A Escola 
da Verdade», aos “amigos dos filmes”.
É, de certa maneira, é verdade. Mas talvez ainda pegue nessas coisas. Eu devia era 
escrever as minhas memórias. Mas se as escrevesse, não seria para publicar em vida, 
porque não estou para me aborrecer…

Como começou no cinema, ainda como cineclubista?
Comecei como assistente do Ernesto Sousa. Veja lá aos anos que isso foi… Em 59? Só 
consultando… Depois trabalhei com vários fulanos. Trabalhei muito com o Cunha 
Telles, como produtor, e com alguns ilustres realizadores, como Fonseca Costa, 
António Macedo… Se me esqueço de algum, é uma chatice. [risos] Fui também as-
sistente de alguns estrangeiros que vieram cá fazer algumas produções episódicas, 
estilo filmar uma semana, duas semanas…
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Não sei se posso considerar «Na Boca da Infância» um 
livro autobiográfico, depois me dirá. Há nele uma estreita 
ligação entre ficção e realidade. Por exemplo, quando 
fala no seu avô, diz que foi ele o primeiro a ensinar-lhe 
que “a realidade é sempre mais rica e complexa do que 
a ficção”. E mais adiante chama a atenção para “a du-
alidade que existe entre a realidade e a ficção”.
É uma dualidade que eu acho extremamente fascinante, 
porque se nós olharmos atentamente para a realidade, 
apanhamos histórias que não passavam pela cabeça de 
ninguém. Olhe, os acontecimentos de 11 de Setembro nos 
EUA… Esse lado fascina-me muito. Acho muito curioso. 
Há alguns anos, a TVI passava uma série de filmes base-
ados em histórias reais – os filmes, normalmente, eram 
mauzecos mas as histórias eram terríveis, algumas delas… 
[pausa] Eu penso que os narradores, os romancistas, os 
contadores de histórias, ou como se lhe quiser chamar, 
acabam sempre por selecionar. É fatal, nós selecionamos. 
E a realidade em si é de tal maneira ambivalente, estende 
braços… A realidade é sempre muito rica, acho eu. É claro 
que também depende dos olhos de quem a vê.

Ainda no livro «Na Boca da Infância», há marcas muito 
concretas de tempo e de lugar; por exemplo, diz que é 
uma história que se passa nos anos 40/50, num bairro 
de Lisboa. Só não diz o nome.
Mas olhe que, sobre isso, aliás, foram as críticas mais 
interessantes que recebi. Críticas pessoais, até, directas. 
Equivale a outros bairros de outras cidades. Tenho um 
amigo que viveu no Porto e ele diz que aquilo era a infân-
cia dele. «Na Boca da Infância» é a infância dele e tenho 
confirmado com outras pessoas que vivem noutros bairros. 
Porque, no fundo, nos bairros criava-se uma determinada 
cultura, muito semelhante, havia poucas diferenças e a 
minha intenção foi também essa: não localizar, não pre-
cisar qual o sítio, para cada um poder pôr no bairro que 
quisesse, no seu bairro… Porque há aí personagens que 
não existem. Eu tentei escrever um livro – não sei se hei-de 
chamar-lhe romance – que fizesse o balanço entre a reali-
dade e a ficção e que fosse, em alguns casos, arquétipo, sei 
lá… Por exemplo, o “choné” – todos os bairros de Lisboa 
tiveram um choné, era uma personagem que existia; eram 
personagens típicas que aconteciam naqueles grupos, que, 
de certo modo, eram fechados; eu recordo-me que havia 
gente do meu bairro que nunca tinha ido à Baixa, por 
exemplo. Hoje era uma coisa impensável… São mundos 
fechados, de certo modo, e os mundos fechados acabam 
por se equivaler, seja aqui ou não sei onde.
Achei muito interessante a estrutura do livro. O Damião 
explicita-a no texto: “A infância são várias estórias enre-

dadas umas pelas outras, um intrincado de impressões, 
de imagens avulso, mergulhando fundo na imaginação 
e saindo dessa caixa de surpresas sem se saber ao certo 
se foram vividas ou inventadas”.
Exactamente. É esse lado de que eu lhe estava a falar 
agora, de outro modo e de outra maneira. Quis que o 
livro fosse uma conversa com alguém que não é identifi-
cado, como se fosse uma rememorização, um encontro de 
duas pessoas que se encontram, por exemplo, que tivesse 
esse lado sem cronologia, porque não existe cronologia 
nenhuma no livro. As histórias vão-se encadeando umas 
nas outras, como as cerejas que se tiram e lá vêm mais 
duas atrás – aliás, há aquela velha expressão popular que 
diz que as conversas são como as cerejas. Esse lado do 
contador de histórias que pega numa história e depois 
passa para outra e vai por ali adiante… Um bom conta-
dor de histórias nunca se cala, é capaz de estar a contar 
histórias infinitamente.

Essa estrutura corresponde à da própria infância: a 
criança vive de fogachos, de momentos, não tem um 
sentido de vida, de lógica, de existência…
É. Depois, visto à distância, ficam os momentos maus, 
fica aquilo que nos tocou no fundo. Aliás, como tudo na 
vida, ficam aqueles momentos que significaram coisas 
boas, coisas más, coisas assim-assim, os personagens que 
nos fascinaram, que nos serviram de modelo ou que, pelo 
contrário, nos repugnavam – aqueles que nos repugnavam, 
à distância, acabamos por integrá-los, pois afinal já não 
nos repugnam tanto como isso, porque a idade dá-nos 
a capacidade de nos pormos na cabeça do outro, de nos 
pormos na cabeça do mau da fita, do índio… [risos] Os 
cowboys eram os bons, os maus eram os índios.

Uma particularidade do seu estilo está na linguagem. No 
livro, recorre a uma epígrafe de Camilo Castelo Branco 
– não por acaso, naturalmente. Uma espécie de defesa 
para eventuais ataques à linguagem vernácula e “dura” 
das crianças, já que “na boca da infância, o linguajar 
é livre e aberto”.
É. Eu sabia que os senhores críticos encartados me iriam 
cair em cima nesse aspecto, e de facto isso aconteceu. 
Deram-me muita tareia pelo facto de eu utilizar o calão 
lisboeta, sim… Mas os críticos encartados usam cartola, 
punhos de renda e coisas que tais. Eu fui buscar o mestre 
da língua portuguesa para chamar a atenção de que não 
nos devemos constranger em relação ao uso das palavras. 
As palavras são as palavras.
Isso é muito visível nos seus policiais. Daquilo que 
conheço, é uma marca muito própria da sua escrita. 

Não nos devemos 
constranger em

relação ao uso
das palavras

Normalmente, neste género de livros, os leitores parecem ser mais tolerantes porque 
se parte do princípio que é um livro para adultos. Não concorda?
Exactamente. Às vezes telefonam-me para ir a escolas – encontros sobre a infância, por 
exemplo – e eu desculpo-me argumentando que o livro não é destinado a um público 
infantil; que é um livro para adultos. As pessoas que o lerem não terão dúvidas sobre 
isso. Apesar disso, conheci pessoas que me disseram lê-lo em público e até famílias que 
o liam em conjunto – um aspecto curioso, porque hoje já não há muito esse hábito de 
ler em família –, garantindo-me que se divertiam muito e que os miúdos gostavam, e 
que, por vezes, até repetiam a leitura.

O livro tem muito de registo etnográfico, no modo como as crianças falavam, na 
forma como se achincalhavam uns aos outros, até no que respeita às expressões e à 
própria construção das frases…
Sim, houve também um esforço da minha parte para o livro servir, quanto mais não seja, 
como uma espécie de registo para alguém que queira estudar a linguagem da Lisboa 
de então. Tem lá bons exemplos de expressões e palavras que caíram em desuso, mas 
que, eventualmente, poderão ser recuperadas. Aliás, também já levei na cabeça por 
isso mesmo, mas não me incomodou. Tive a sorte de começar a escrever muito tarde. 
Eu acho que as pessoas devem começar a escrever tarde, ou melhor, podem começar a 
escrever cedo, mas a publicar mais tarde. É o meu caso. Quando publiquei, já estava 
calejado, já sabia como essas coisas funcionam e não me preocupei com as reacções.

O livro dedica espaço significativo ao mundo escolar. Foi-lhe difícil fazer esse exer-
cício de recordar a escola primária?
Não foi muito difícil, não. Eu tenho aquele tipo de memória chamada de romancista, 
é um pouco, também, memória fotográfica. Por exemplo, sempre me recusei a decorar 
números de telefones, mas os poucos telefones que sei, sei-os pelas teclas, pelo local 
onde elas estão, porque se for 2345…, não sei, perco-me por completo. É a memória da 
localização das teclas. É da imagem, portanto, e então vem-me uma imagem e depois 
outras surgem. Aliás, quando começo a escrever, faço-o a partir de uma imagem. E já 
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falei com outras pessoas com quem se passa o mesmo. 
Há gente que parte de ideias, coisas abstractas; eu parto 
quase sempre de imagens, de uma imagem que vai sendo 
desenvolvida. E atrás de imagem, imagem vem...

A escola primária de que fala o livro era uma escola mascu-
lina e feminina. Com uma separação eficaz entre os sexos?
Pois, eram separadas. Eu já não me recordo se falo nis-
so… A escola era nova e começaram por pôr um ara-
me farpado a dividir os recreios. Mas depois, como os 
matulões iam espreitar as meninas, resolveram fazer um 
muro suficientemente alto para nós não vermos para o 
lado de lá, e vice-versa. Então, como havia sempre aquele 
esquema de um se pôr às cavalitas de outro, a contínua ia 
fiscalizar o recreio, punha-se no sítio onde estava o muro 
e quando alguém se aproximava… “Hei, fora daí!”. Era 
gente doente [risos]. O fascismo, aliás, foi uma doença 
malvada que passou por este país.

E quem trepava ao muro para ver as raparigas ia de 
castigo para o ‘segredo’. A comparação com o que se 
passava no país é fácil, o ‘segredo’ fazia lembrar uma 
cela de prisão, não é? No entanto, há uma personagem 
que prima pela diferença: a professora da turma daquele 
grupo de rapazes, que nunca é designada pelo nome, que 
contava histórias e estava “sempre pronta a interessar-se 
pela curiosidade dos alunos”, contrastava com a “maioria 
dos professores da escola, chatos e quezilentos”, sobres-
saindo o célebre Sobe-e-Desce, o mau fita.
Vamos lá ver, há aí personagens fabricados, construídos 
a partir de memórias de outras pessoas. A professora, 
eu salvei-a porque foi minha durante muito tempo. Tive 
um professor, não sei bem se foi na 3ª ou na 4ª classe, 
durante um curto período, mas quando me lembro da 
escola primária, nem me lembro dele. Aliás, até sei, era 
um homem pesado… A minha professora já tinha idade, 
de tal maneira que aprendi a ler pela cartilha do João de 
Deus, e já havia o livro oficial. A mulher não devia gostar 
muito do livro oficial, devia-o dar porque era obrigada, 
penso eu. Mas tenho muito boas recordações. Era de 
facto uma mulher que, via-se, não gostava de castigar; 
dava reguadas, mas… Havia lá um fulano que, esse, era 
às caneladas, reguadas, ponteiradas; um gajo olhava para 
trás e levava uma ponteirada na cabeça – fazia pontaria 
à orelha, mas às vezes acertava na cabeça. Houve alguns 
alunos a quem ele partiu a cabeça. Eram umas bestas.

Era uma escola de muitos castigos físicos: ponteiradas, 
puxões de orelha, carolos…
Era. As pessoas da minha idade, mais ano menos ano, 
têm memórias e lembram-se, directa ou indirectamente, 
de ter professores assim. Houve pessoas que ficaram 
de tal maneira marcadas que fugiam da escola, claro, e 
faziam elas bem. Escolas daquelas eram de fugir [risos].

Era o princípio de que só se aprendia à pancada.
Aliás, há uma expressão portuguesa, malvada. Nós te-
mos magníficas expressões… Quem dá o sustento, dá a 
educação e dá o bordão, é sempre a dar…

O grupo de alunos daquela escola era muito homogéneo, 
em termos sociais, excepto o Amadeu, que “morava um 
bocado longe e ia para a escola pela mão da criada” e 

que nada tinha a ver com aqueles galdérios…
Esse nem se misturava. É curioso que o Baptista Bastos 
tem um conto – não sei se é um conto, não me recordo ao 
certo – em que também há um fulano que ganha distân-
cias, no caso dele, a posteriori. Havia fulanos conforme as 
escolas e havia escolas muito heterogéneas. Mas a minha 
ficava de facto perto, no bairro, e havia aquele cidadão 
que ia pela mão da criada... Algumas mães, no primeiro 
dia de aulas, iam levar os filhos à escola, porque nós ain-
da éramos muito miúdos, não sabíamos que era preciso 
assinar papéis, etc., mas aquele não queria misturar-se. O 
gajo, se calhar, sofreu que nem um diabo. Não sei onde é 
que ele está, mas provavelmente sofreu imenso, porque 
depois sofria o nosso ostracismo – aquele gajo, coitado, 
era dono do mundo, mas também deve ter sofrido o seu 
bocado. Um amigo meu, que também foi criado num 
bairro popular, estava a dizer a um outro nosso amigo, 
cujos pais eram gente de dinheiro: “pois é pá, tu pertences 
àqueles que tinham os brinquedos todos, porque havia 
malta que não tinha brinquedo nenhum e metias raiva 
à malta”; e dizia o outro: “pois, pois, e tu não queiras 
saber o que se sofre a defender os brinquedos dos gajos 
que não têm brinquedos” [risos]. No fundo, era um re-
flexo da famosa luta de classes – começava logo nessas 
pequenas coisas.

Outro dado que recorda com uma certa graça é o facto de 
se proibirem as leituras não escolares (Cavaleiro Andante, 
Mundo de Aventuras, O Mosquito), chegando o Sobe-e-
-Desce a fazer verdadeiras rusgas às malas dos alunos…
É verdade, não se podiam levar para a escola. Ah! o Sobe-
-e-Desce… Ele era lá professor. Havia um professor que 
tinha um bocado esse feitio. Havia também o director, 
uma figura severa no exercício do poder. Mais tarde, o 
meu irmão foi para a mesma escola e ele queria obrigá-lo 
a pagar, já não sei quanto, para a Mocidade Portuguesa. 
Como era mais velho e achei aquilo estranho e abusivo, 
fui ao Ministério da Educação informar-me e um funcio-
nário disse-me que não era obrigatório pagar. O pobre 
do meu irmão correu alguns riscos de o aborrecerem, 
mas, vá lá, teve sorte.

Na altura proibia-se a entrada de livros e revistas nas 
escolas. Hoje queixamo-nos de que as crianças não lêem, 
estamos sempre desejosos de que leiam qualquer coisa…
Seja o que for. Seja o Tintin, que até é muito engraça-
do, ou outra coisa qualquer, importante é ler. Mas pior 
foi mais tarde, quando andei no Gil Vicente. O reitor, 
Joaquim Romão Duarte, que era comissário nacional da 
Mocidade Portuguesa – nós chamávamos-lhe Quinzinho 
das Cancelas, porque ele resolveu pôr cancelas ao redor 
do liceu, para que os alunos dos diferentes ciclos não se 
pudessem misturar; era como as ovelhas, umas para aqui, 
outras para ali, uma coisa terrível – mandava-nos de cas-
tigo para a biblioteca, onde podíamos requisitar um livro. 
Se o professor faltava, também íamos de ‘castigo’ para a 
biblioteca. Mas eu divertia-me imenso, porque fartei-me 
de ler livros. Quando acabavam as aulas, não se podia 
ir para lá ler, e não se podiam levar livros emprestados. 
Ou seja, só íamos para lá ler se o professor faltava, que 
era para não irmos para o recreio incomodar os outros 
que estavam nas aulas, ou se estávamos de castigo. O 
livro era um castigo.

A literatura é 
fundamental

como exercício 
e conhecimento; 

é memória

Hoje, a leitura de literatura infanto-juvenil é ‘endeusada’, de certa maneira, e a 
literatura, propriamente dita, é praticamente remetida para o Secundário…
Mas há muitos leitores. Os autores da chamada literatura infanto-juvenil vendem 
muito.

Mas acha que as crianças e os jovens lêem mais?
Eu acho que se lê mais. Acho que há mais leitores. Nos meus tempos de liceu, mesmo 
no 5º, 6º e 7º anos, havia na turma dois ou três alunos que se interessavam pela lei-
tura. Hoje, as pessoas queixam-se de que as turmas são muito grandes, mas naquela 
altura chegávamos a ser 40 na mesma sala. Mas também é verdade que metade não 
estava lá a fazer nada… E se se portavam mal, iam de castigo para a biblioteca.

Uma boa forma de se começar a odiar as bibliotecas…
Mas essa prática estendia-se a um nível mais vasto, não era só na instituição esco-
lar: os pais não gostavam que lêssemos obras que não fossem de estudo. Livros de 
estudo é que eram bons, os outros não se liam… De um modo geral, a leitura não 
era muito incentivada. Desgraças da época que então se vivia. Se há vontade de 
dominar quem quer que seja, é mantê-lo na ignorância…

Acompanhou o debate sobre o ‘saneamento’ de Luís de Camões no processo de 
revisão curricular do Secundário?
Não acompanhei muito bem. Como é que hei-de dizer? Achei que era um perigo. Eu 
levei muito tempo a libertar-me do chato que o Camões era. Porque dos Lusíadas só 
eram ensinadas determinadas estrofes, e depois há aquela coisa das orações, que hoje 
reconheço que era um bom exercício; ainda por cima, dividir orações não era fácil e 
os entendidos, por vezes, também hesitam. Só muito mais tarde, quando dei grandes 
voltas pela poesia, voltei ao Camões lírico. Aliás, para mim, o Camões era um lírico. 
Os Lusíadas, está bem, é um grande poema, sim senhor, mas ele escreveu aquilo só 
para ter atenção, acho eu… Hoje, para mim, o Camões lírico é o grande Camões.

A relação entre a escola e a literatura é uma relação difícil?
Não é uma relação muito difícil, é uma relação complexa, porque pode ser um 
choque e afastar as pessoas – imagine se um professor de literatura é um chato, está 
a fazer um péssimo trabalho, de certeza absoluta, está a afastar os alunos. Eu tive 
um excelente professor no liceu, o doutor Dias Agudo, por sinal professor de Ma-
temática, que me ensinou uma coisa que eu acho que é fundamental em tudo – ele 
não explicava, ele punha problemas para nós resolvermos e nós, ao resolvermos o 
problema, adquiríamos conhecimentos. No fundo, como ele dizia, um professor – 
um pedagogo, acho eu – é que tem de dar ferramentas para as pessoas aprenderem 
por si. Estou muito grato a esse professor, e a outros, por me ter ensinado a apren-
der. Nós o que precisamos é de saber aprender. A melhor ferramenta que podemos 
ter é estar sempre com o espírito suficientemente livre e aberto para aprendermos 
de novo, porque às vezes temos uma aprendizagem que é caduca, falível; entretan-
to, apareceram dados que alteram aquilo que nós tínhamos como seguro. Aliás, o 
avanço da ciência é exactamente esse, descobrir a parte de erro que há nas verdades. 
Os avanços científicos vão sempre nessa direcção, as pessoas descobrem que num 
determinado campo há determinados erros e ao descobrir os erros avança-se para 
novos conhecimentos, para novas descobertas. Estou muito grato a esses profes-
sores que me abriram caminhos, direcções, muito mais do que àqueles que eram 
explicadores, que explicavam tudo; um gajo ouvia, decorava e depois esquecia tudo.

A literatura é vista, pelos estudantes, como pouco utilitária.
As pessoas, hoje em dia, na fúria de comprar coisas, impingem montes de objectos 
que são perfeitamente inúteis, mas de que eles gostam, são miúdos. Também há 
uma geração que achava que a literatura era como o pão, muito utilitária, muito 
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útil, fundamental. Efectivamente, é fundamental como 
exercício e conhecimento. Os autores que me tocam são 
aqueles que me deram horizontes novos sobre isto ou 
aquilo. De um modo geral, acontece com toda a gente, 
não é só comigo. Confesso que já tinha pensado nisso. 
Um professor de literatura tem de ser uma pessoa muito 
especial, de literatura e de português, embora de portu-
guês devessem ser todos. Todos os professores deviam 
ser professores de português porque lidam com a língua, 
tão maltratada, coitada.

Na literatura temos acesso a outros mundos e muitas 
outras realidades. Também sobre a escola, o olhar do 
escritor é, nalguns casos, um olhar ainda mais profí-
cuo do que o do pedagogo. Ler «Na Boca da Infância» 
é perceber como funciona aquela escola, entender as 
relações afectivas entre os alunos, conhecer a estrutura 
social da população escolar. Esse olhar da literatura 
sobre a realidade é, de facto, muito rico.
Muito obrigado.

É um outro lado da literatura, não é?
É, acho que sim… Sei lá, nunca fui a Nova Iorque, mas 
há “n” livros que me falam dela, ou de Paris, ou… Há 
autores que, de facto, têm esse condão… O [H.P.] Love-
craft escreveu um livro de ficção científica, mais de uma 
zona do fantástico, que se passava em Paris, e houve 
um fulano que lhe perguntou: “Como é que aquilo está 
tão bem descrito? É exactamente aquela zona de Paris, 
como é que conseguiste isso?” – “Eu viajei para lá em 
sonhos”, respondeu ele [risos]. Aliás, o que me interes-
sou dos ecos do livro [«Na Boca da Infância»], o que 
me agradou mais, foi ouvir coisas dessas, de pessoas 
que foram criadas noutros bairros, identificarem-se 
como se aquilo se tivesse passado lá, como se também 
estivessem dentro do livro, o livro tem a ver com elas. 
Não sei de quem é a frase: é preciso ser muito particular 
para atingir o universal, é preciso ser muito exacto para 
atingir o universal.

Essa é outra dimensão, a riqueza do pormenor. Em «Na 
Boca da Infância» encontramos o arquétipo da institui-
ção escolar, a forma como ela operava naquela altura.
A Escola hoje em dia é tão diferente, tão diferente, que 
falarmos destas coisas talvez ajude os de hoje. Se algum 
rapaz de hoje pegar no livro, talvez o ajude a perceber 
algumas coisas do passado.

Creio que essa é outra utilidade da literatura, permitir 
um acesso à dimensão histórica. Os livros de ensaios são 
para uma elite interessada na história da educação…
Com excepção dos avós. O avô ou a avó serviam exac-
tamente para isso, fazer a ligação entre o passado, o 

presente e o futuro, porque eram a memória. É a velha 
história que se cita muito em África: quando um velho 
morre, desaparece uma biblioteca. As pessoas sem me-
mória, coitadas, ficam balhelhas de todo. Os homens 
que estudam o cérebro sabem disso, uma pessoa sem 
memória está perdida.

Diz-se que vivemos em sociedades sem memória. A 
literatura pode preencher esse espaço, não acha?
A literatura preenche completamente esse espaço. Se 
quisermos ter uma ideia do que os gregos pensavam 
do mundo, vamos ler a «Odisseia» e vemos o que eles 
pensavam do mundo, como viam o mundo. E quem diz 
os gregos, diz outros. Se nós lermos o Eça [de Queiroz] 
ou o Camilo [Castelo Branco], para não fazer escolha 
entre os dois, estamos a ver aquele século dezanove. 
Eles representam bem o século dezanove, cada um à 
sua maneira. O Camilo tem um livro fabuloso – que já 
várias pessoas quiseram adaptar ao cinema, mas que 
ninguém adaptou, o que é pena – que é «A Queda de 
Um Anjo». É o mundo de hoje; quer dizer, é do século 
passado, mas hoje temos bons exemplos de quedas de 
anjos. Ou o Pacheco, do Eça… Se formos à Assembleia 
da República e olharmos muito bem para aquela gente, 
andam lá bastantes Pachecos…

Sendo uma pessoa exterior ao mundo da Educação, 
como vê este sector?
Como não tenho filhos, a situação da escola passa-me um 
bocado ao lado e alguns ecos que eu tenho, é pelos ami-
gos. Tenho muitos amigos que são professores, a maior 
parte deles universitários, e andam bastante assustados 
e preocupados com as condições em que os alunos lá 
chegam. Mas também não sei se os alunos antigamente 
não chegavam em más condições. Eu acho que os jovens 
de hoje até sabem mais, estão mais preparados do que 
no nosso tempo, na generalidade, porque têm acesso 
a uma quantidade de informação. Às vezes podem-se 
baralhar, podem não perceber, podem fazer confusões 
e alterar até os valores...

Mas é uma informação que vem de fora da escola…
Fora da escola ou até daquilo que os pais têm em casa. 
Se os livros são muitos ou poucos, se são bons ou não, 
eu não sei, mas quando cresci, os primeiros livros fui 
eu que os levei para casa. E era dificílimo, porque na 
minha aldeia ninguém tinha livros… Havia um, lá longe, 
que assinava aqueles folhetins que se vendiam de porta 
em porta, coisas assim… Esse papel é hoje preenchido 
pel’A Bola e pelos jornais desportivos, de um modo ge-
ral. Acho que o analfabetismo do povo português, de 
uma significativa parte, seria bem pior se não fossem 
os jornais desportivos [risos].
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ALGUNS até já sabiam ler um pouco; 
outros reconheciam palavras, ou liam 
outdoors na rua. Mas o que eles queriam 
mesmo, era saber ler, como qualquer 
adulto. 
– Professora, vais ensinar-nos a ler de ver-
dade, como os crescidos? – perguntavam, 
de olhos expectantes, no primeiro dia de 
aulas do 1º Ciclo. 
No fim do ano, já sabiam “ler de ver-
dade”, já podiam aceder sozinhos a pe-
quenas histórias, decifrar aventuras, re-
conhecer frases e letras de canções. Mas 
nos anos seguintes queriam mais, queriam 
embrenhar-se na leitura de pequenos li-
vros, ir embalados na descrição de mun-
dos desconhecidos, mas reconhecíveis. 
Acediam a um universo que até ali lhes 
parecia reservado aos adultos. 
Alguns, porque se tratava de um con-
texto rural, muitas vezes pobre na oferta 
de oportunidades e situações de leitura, 
até se enchiam de importância a ajudar 
adultos a descodificar alguma informa-
ção escrita. Decidi avançar um pouco 
mais – até porque era um grupo coeso e 
solidário, com dificuldades, mas em que 
ninguém ficava para trás – e falei-lhes de 
outro tipo de histórias.
Falei-lhes dos diários, e de como também 
eles podiam ter o seu diário. Já tínhamos 
um Diário de Turma, mas um diário in-
dividual era diferente. Li-lhes um pouco 
do “Diário” de Sebastião da Gama e 
gostaram. 
Falei-lhes também do “Diário” de Anne 
Frank. Aí ficaram em suspense, queriam 
saber mais coisas. Contei-lhes sobre o que 
se passava na Alemanha naquele perío-
do, fizeram perguntas, muitas perguntas. 
Incrédulos, estarrecidos, queriam saber 
mais pormenores daquela menina, o que 
lhe teria acontecido, como se entretinha 
enquanto estava escondida, se tinha ami-
gos, como brincava... 
Li-lhes alguns pequenos excertos. Depois, 
apesar de algumas solicitações para que 
lesse mais, avançámos para outras tarefas.

Alguns dias depois, estava eu a trabalhar 
na biblioteca da escola, vi o Bruno, franzi-
no, de olhos curiosos, um dos meus alunos 
mais intervenientes, na fila para requisitar 
livros. A seguir ouvi-o argumentar com a 
minha colega, responsável pela biblioteca: 
– Posso requisitar este livro? – e mostrava 
um papel onde estava escrito, por ele, 
“diário de Anne Frank”.
A minha colega disse-lhe que não era boa 
ideia, porque era um livro muito grande.
– Mas eu não me importo que seja gran-
de, eu gostava mesmo era de ler esse…
– Mas é um livro difícil para um menino 

que só anda na terceira classe. Acho que 
não vais gostar, vais cansar-te a meio. 
Podias levar outro.
– Mas eu queria era o diário de Anne 
Frank, porque queria saber mais coisas 
sobre ela…
– Não, não podes levar esse. Só os meni-
nos mais crescidos. Mas tenho aqui outro, 
que é mesmo para a tua idade, que é a 
história de um gato da Anne Frank. Leva-
-o, que eu acho que vais gostar. 
Vi o Bruno encolher os ombros, contra-
feito, e aceitar, resignado, o livro que lhe 
apresentavam. Não disse nada, mas três 
dias depois, no fim da aula, entregou-me 
o livro do gato Mouschi: 
– Pega, professora, já li. Mas o que eu 
queria mesmo era ler o diário de Anne 
Frank. Tu disseste que tinhas um. Não 
mo podes emprestar?
E foi assim que, no dia seguinte, eu levei 
o livro e o emprestei ao Bruno. Alguns 
dias depois, a Fátima, perguntava-me 
com ar tímido:
– Eu também posso levar este livro? –  
e depois foi a Marília, o António, o  
Eduardo, a Carla, a Joana e todos os 
outros.

Nunca percebi se todos tinham lido o 
livro todo, nem lhes perguntei. Por ve-
zes, alguns faziam alusões a um aconte-
cimento da história, um episódio que os 
tinha tocado, mas não sei exatamente 
se o tinham lido ou ouvido comentar a 
algum dos colegas.
O que sei, de facto, é que a curiosidade 
pelo livro, o interesse por um aconteci-
mento, a partilha de uma mesma histó-
ria, uma eventual entreajuda, podem ter 
dominado as dificuldades de leitura de 
alguns. Mas a magia da leitura aconteceu, 
cresceu e galgou as barreiras do que está 
estipulado, ou previsto, nas classificações 
etárias ou num qualquer plano nacional 
de leitura.
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QUANDO se fala de desporto no feminino, geral-
mente, pensa-se nas mulheres como espetadoras, 
praticantes ou técnicas. Porém, a participação das 
mulheres no mundo do desporto deve ter também 
em consideração a sua situação como dirigentes 
amadoras ou profissionais, que podem e devem ser.
O problema é que, de uma maneira geral, a afir-
mação das mulheres nos mais diversos lugares de 
chefia não tem sido fácil. Se na história mundial 
ainda podem ser encontrados, entre outros, nomes 
como os de Indira Gandhi, Golda Meir, Margaret 
Thatcher ou Maria de Lurdes Pintasilgo, no mun-
do do desporto a sua ausência é confrangedora. 
A ver bem, só em 1981 foram cooptadas as duas 
primeiras mulheres para o Comité Olímpico Inter-
nacional (COI): a venezuelana Flor Isava Fonseca 
e a norueguesa Pirjo Haeggman. O que significa 
que a maior organização desportiva à escala pla-
netária foi, durante 87 anos, constituída e gerida 
exclusivamente por elementos do género mascu-
lino. Felizmente não existe regra sem exceção.

Monique Berlioux foi uma exceção. Tendo en-
trado para o COI em 1967, conseguiu, enquanto 
dirigente profissional, atingir o lugar de diretora-
-geral. Trabalhou com três presidentes. Começou 
com Avery Brundage, que, para a época, lhe 
proporcionou uma oportunidade absolutamente 
invulgar. Continuou com Michael Killanine, que 
lhe permitiu a ascensão ao poder máximo dentro 
da organização. Finalmente, depois de ajudar a 
eleger António Samaranch, foi por ele despedida 
ao cabo de cinco anos – como ela própria reco-
nheceu mais tarde, cometeu um erro de cálculo: 
Samaranch era um franquista catalão que, sedento 
de poder e protagonismo, não podia aceitar que 
uma mulher, competente e com currículo invejável, 
lhe pudesse fazer alguma sombra. 
Nos 18 anos em que esteve no COI, embora sujeita 
às cedências e às fraquezas próprias da condição 
humana, como se verificou com a confusão em 
que se deixou envolver relativamente à data da 
fundação do Comité Olímpico de Portugal, que 
ainda hoje persiste, a opinião geral é que Berlioux 
utilizou o poder com enorme competência, em 
defesa dos interesses do Movimento Olímpico 
Internacional (MOI), dos ideais olímpicos e da 
Carta Olímpica.

Monique nasceu no dia 22 de dezembro de 1923, 
em Metz (França). O pai, Victor Libotte, era bel-
ga e a mãe, Suzanne, francesa. Quando comple-
tou 10 anos começou a praticar natação, e aos  
12 ganhou o primeiro campeonato nacional  
(100 metros costas). 

Na sua carreira desportiva, que durou 14 anos, 
conquistou 40 títulos nacionais (costas) em di-
versas distâncias e nos 400 metros livres. Acabou 
por participar nos Jogos Olímpicos de 1948, em 
Londres. Infelizmente, não conseguiu melhor do 
que um sexto lugar, porque umas semanas antes 
foi acometida por uma apendicite. Podia ter ido 
aos Jogos de Helsínquia (1952), mas recusou, 
por motivos de um conflito com a sua federação. 
No ano seguinte ainda ganhou o Campeonato 
de França e terminou a sua carreira desportiva.
Nos anos de guerra, enquanto estudava na Sor-
bonne, Monique Berlioux foi repórter desportiva, 
tendo mais tarde chegado a trabalhar no France-
-Soir. Formou-se em Comunicação Social e, em 
1948, obteve um Master of Arts. Antes de entrar 
para o COI, exerceu a profissão de jornalista.

Muito embora seja vice-presidente da Academia 
de Desporto desde 1979, Monique Berlioux,  
que nos anos ‘80 dominara o MOI, acabou por 
cair no esquecimento. Foi necessário o jornal  
Dernières Nouvelles d’Alsace publicar, a 30 de ju-
lho de 2012 (três dias depois dos Jogos Olímpicos 
terem arrancado em Londres), publicar uma pe-
quena entrevista, para que ela voltasse ao convívio 
dos que, das mais diversas maneiras, a conheciam. 
E quando o jornalista lhe perguntou o que pensava 
dos Jogos de Londres’2012, Monique Berlioux 
limitou-se a dizer: “acho lamentável que em França 
não tenham convidado os antigos atletas, que em 
1948 estiveram em Londres. Podiam ter feito um 
esforço”. A memória humana é fraca. Tal como 
Samaranch se esqueceu daquilo que Monique fi-
zera por ele, os franceses esqueceram o prestígio 
que, pela sua competência, ela angariara para 
a França. Ao tempo dizia-se que, no seu estilo 
de liderança, utilizava um certo charme francês. 
Nunca mais, no COI, uma mulher voltou a ter o 
poder e o charme de Monique. 

Segundo um estudo da Universidade de Lough-
borough, publicado em 2010, tanto os Comités 
Olímpicos Nacionais (CON) como as Federações 
Internacionais (FI) não tinham ainda atingido a 
quota de 20% de mulheres nas respetivas comissões 
executivas. Somente 4% dos CON e 3,2% das FI 
tinham mulheres como presidentes. E, no que diz 
respeito a secretários-gerais, os CON apresenta-
vam uma taxa de 9% de mulheres e as FI 3,9%. 
Portanto, ainda falta às mulheres percorrerem 
um longo caminho. Como disse o filósofo, uma 
andorinha não faz a primavera. Todavia, enquanto 
diretora-geral do COI, Monique Berlioux anun-
ciou a primavera.

Monique Berlioux

Gustavo Pires

EXPONDO uma reflexão pertinente e inovadora sobre 
a Escola portuguesa, resultante de um rigoroso processo 
de investigação-ação, a obra que aqui se apresenta, da 
autoria de Ana Vieira, anuncia-se, desde já, como um 
precioso contributo para o conhecimento socioeduca-
cional contemporâneo. 
A cooperação entre escola, família e comunidade, bem 
como a abertura da organização escolar a outros pro-
fissionais, implica um trabalho exigente de conjugação 
teórica e prática entre as várias dimensões da apren-
dizagem e da pedagogia, escolares e sociais. Ora, foi 
justamente este o desafio abraçado pela nossa autora, 
que, servindo-se de um registo de escrita manifestamente 
enraizado na vivência profissional, nos confronta com 
uma análise consistente sobre os desafios de mediação 
sociocultural e de trabalho social que interpelam hoje 
os territórios educativos. 

Lançamento Profedições

“Educação Social 
e Mediação
Sociocultural”

Isabel Baptista

Para além da pertinência dos temas abordados, salienta-
-se o facto de existirem poucos trabalhos disponíveis no 
que se refere a esta área específica de investigação, o que 
torna ainda mais relevante a presente obra, sobretudo 
no nosso país, onde a Pedagogia Social começa a ganhar 
verdadeira expressão académica e profissional, enquanto 
saber disciplinar autónomo e de enorme atualidade no 
seio das Ciências da Educação. 
Tal como referem os prefaciadores, dois dos mais pres-
tigiados colaboradores da PÁGINA (onde Ana Vieira 
também tem presença regular), estamos, na verdade, 
perante um trabalho muito oportuno, lúcido e social-
mente implicado. Um trabalho que, além do mais, dá 
testemunho de uma sensibilidade humana singular, 
própria de quem vive a aventura do conhecimento com 
sentido de liberdade e de compromisso.
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Fábio Faria

COMECEMOS por Marx e Engels, em «A Sagrada Família»: “As 
ideias nunca podem levar para além de um velho estado do mun-
do, mas sempre apenas para além das ideias do velho estado do 
mundo. As ideias em geral nada podem realizar. Para a realização 
das ideias são precisos os homens, que põem em ação um poder 
prático”. Jean-Marie Gustave Le Clézio, Nobel da Literatura em 
2008, pode aqui invocar-se: “A linguagem é perigosa, quando se 
basta a si mesma” («L’Inconnu sur la Terre», 1978).
Sou amante da beleza que se desprende de boa e edificante lite-
ratura. No entanto, não são as palavras, unicamente as palavras, 
que determinam o processo histórico. Este precisa do querer, da 
vontade, da generosidade das pessoas. O real não se transforma 
apenas com palavras, requer condições objetivas e subjetivas que 
permitam a transformação desejada.
Fábio Faria, jogador do Benfica emprestado ao Rio Ave, anunciou 
publicamente, na sede do Sindicato dos Jogadores Profissionais de 
Futebol (SJPF), o abandono da carreira de futebolista, devido a 
graves problemas de saúde. Com 23 anos, defesa central de muitos 
méritos, pôs fim, por conselho médico, à sua profissão de jogador, 
iniciada no F.C. do Porto. “Hoje é um dia muito triste na minha 
vida. Custa muito” – e a emoção tomou-o, com as lágrimas a 
nascerem-lhe do rosto. Ao lado, Joaquim Evangelista (presidente 
do SJPF), o presidente do S.L. e Benfica (Luís Filipe Vieira), o pai 
do jogador e outras individualidades relacionadas com o futebol. Manuel Sérgio

De salientar as palavras de Luís Filipe Vieira: “O jogador foi contratado em 
junho de 2010 e tem contrato até 2015. O Benfica pagará tudo até ao fim”. 
Joaquim Evangelista, sempre a delinear rumos sensatos à insaciada juventude 
dos jogadores, afirmou: “Não é o caso do Fábio, mas, muitas vezes, os jogadores 
não pensam no futuro. Ainda há poucos dias, um estudo inglês revelou que a 
maioria dos jogadores entra em processo de falência após deixarem os relvados”.
Este é o futebol em que eu acredito: é competitivo, é espetacular, tem emoção 
e beleza. Mas é acima de tudo fraterno e procura corporizar aqueles valores, 
sem os quais impossível se torna viver humanamente. Ocorrem-me as palavras 
de Nietzsche: “A maneira mais simples de corromper um jovem é ensiná-lo a 
respeitar mais aqueles que têm opiniões iguais às suas do que aqueles que têm 
opiniões diferentes das suas”. 
Para muita gente que se diz desportista, é coisa de somenos apoiar o Fábio 
Faria como fizeram o SJPF e o Benfica. Para mim, este é o futebol em que eu 
acredito: humano, antes do mais! E é por ser humano antes do mais que ele 
é belo e espetacular e competitivo! Quando escrevo que, para mim, não há 
“periodização tática”, mas “periodização antropológica e tática”, quero dizer 
que o futebol não é só uma atividade física, é verdadeiramente uma atividade 
humana. E porque é humana, a tática não diz tudo sobre o que o futebol pode 
ser como forma superior de humanização.

ADRIANO RANGEL
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O INSTANTÂNEO comanda as nossas vidas. Carregamos em botões e temos o que queremos, no momen-
to. Não é, assim, de espantar que, trabalhando em Saúde Escolar, encontremos professores e profissionais 
de saúde a quererem resultados imediatos.
Mas a saúde das pessoas depende de um organismo altamente especializado, complexo, desenhado para 
sobreviver. Mesmo quando maltratado durante anos, consegue encontrar alternativas de funcionamento 
que permitem a sobrevivência. 
Não admira, por isso, que, por comerem alimentos ricos em gordura, sal e açúcar, não haja alunos “a 
cair como tordos”. Leva tempo a adoecer e morrer! E todos os alunos percebem esta realidade. Como 
podemos admirar-nos que os projetos de Saúde Escolar que sublinham a morte e as doenças como argu-
mento para mudar hábitos não resultem com os alunos? Mas os profissionais de saúde e os professores 
gostam e aderem a projetos instantâneos, que aparecem num ano e desaparecem no seguinte, ao sabor 
de uma sociedade científica ou de um aluno de mestrado ou doutoramento que aparece, com muito boas 
intenções, a testar hipóteses.
De outro lado, como a saúde está na moda e rende, há empresas a investir em projetos nas escolas. Mesmo 
que não vendam diretamente produtos, estão com o seu nome a fazer publicidade, que rende…
Que resultados têm estes projetos na mudança de hábitos alimentares, de atividade física, de higiene oral, 
de saúde mental dos alunos? A velocidade com que entram e saem da escola não permite medir resultados, 
pelo que, de facto, não se sabe... 

Reparemos no que nos ensina a natureza: para nascer, é preciso esperar nove longos meses. Como é pos-
sível o corpo humano precisar de tanto tempo?! 
Será que é impossível, para alguém habituado a ter tudo ao carregar em botões, teclas ou ecrãs, apren-
der a esperar? Como conseguir lidar com o que não consigo, de forma a não me fazer mal? O que posso 
aproveitar da oportunidade de não ter o que quero? 
Pensar sobre o que acontece e como nos sentimos ajuda-nos. Precisamos de investir tempo em refletir. Os 
projetos e programas de saúde têm de obrigar a momentos de pausa e discussão para reflexão. Devem ser 
continuados no tempo (diferença entre projeto e programa). É pela exposição contínua ao determinante 
da saúde que a dúvida surge, que a discussão acontece e que a escolha se torna consciente.
As respostas instantâneas satisfazem instantaneamente. O fast help provoca instant reactions… Os “pa-
cotes de saúde” prontos a consumir pelas escolas têm de passar pelo aferidor “tempo” para mostrar que 
resultam e que não se perde o foco de querer pessoas saudáveis. O objetivo final é esse; e não que este 
projeto que dá este produto e que poupa trabalho ao professor seja melhor do que aquele que obriga o 
professor a planear a intervenção com os alunos.
Não podemos fugir do instantâneo nem do avançar das tecnologias. Temos que aprender a viver bem 
com elas e tirar o melhor partido dos programas de saúde que obrigam a pensar e a conseguir desligar o 
botão com frequência!

Precisamos de investir tempo em 
refletir. Os projetos e programas 
de saúde têm de obrigar a 
momentos de pausa e discussão 
para reflexão e devem ser 
continuados no tempo.

Débora Cláudio

Saúde
escolar 
instantânea

ANA ALVIM
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As refeições a meio da manhã e da tarde ajudar-nos-ão 
a não chegarmos famintos à hora do almoço e do jantar, 
evitando o descontrolo. E se desfrutarmos as refeições 
calmamente, ainda melhor!

TENHO FOME, 
QUERO TUDO XL!

ADOLESCÊNCIA e grandes quantidades de comida estão associadas? Tal 
como acontece com os adultos com uma vida ativa, para os adolescentes está 
recomendado um maior número de porções da roda dos alimentos – o que 
equivale a uma maior necessidade diária de calorias – do que para crianças 
e adultos com estilo de vida mais sedentário. Serão, então, as embalagens 
grandes e os menus XL os mais recomendados para os adolescentes? 
Esse tipo de produtos tem dois perigos fundamentais. Um é mais evidente 
e está relacionado com o número de calorias (mais calorias devido à maior 
quantidade), pois podem contribuir para a ingestão de mais calorias do 
que o desejável. E a consequência é frequentemente a mesma: em média, 
com a ingestão de apenas cem calorias diárias a mais do que o necessário, 
aumenta-se 5 quilogramas de peso no final do ano. Um exemplo concreto: 
se além das minhas necessidades energéticas, ingerir uma lata de refrige-
rante diariamente (139 calorias), em dois anos, o meu peso aumentará  
14,5 quilogramas! Claro que a atividade física poderá ser um fator impor-
tante, pois queima calorias, mas quando fazemos as contas, podemos ser 
surpreendidos com o facto de que para “queimar” uma tablete de choco-
late (270 calorias) precisamos de realizar quatro quilómetros de marcha. 
Quando a isto associamos que aquelas últimas batatas fritas que pedimos 
no menu grande já estão frias e moles, e que os últimos golos do refri-
gerante já nem sabem tão bem ou que já estamos um pouco fartos das 
pipocas açucaradas do pacote gigante (mas que insistimos em terminar), 
temos realmente de pensar porque comemos sem pensar.

O segundo perigo é mais oculto. Ao empanturrarmo-nos com dois ou três 
alimentos, estamos a tornar muito mais difícil alimentarmo-nos sauda-
velmente, pois poderemos não conseguir ter uma alimentação completa 
(não comer todos os grupos da roda de alimentos, dada a quantidade 
astronómica que ingerimos de alimentos de apenas um ou dois grupos), 
equilibrada (não cumprir o número de porções diárias recomendado para 
cada um dos grupos) nem variada (não ingerir alimentos diferentes dentro 
de cada grupo).
E quanto à fome? Demoramos cerca de meia hora a sentirmo-nos saciados 
após iniciarmos uma refeição, mas é extremamente frequente já a termos 
terminado muito antes dos 30 minutos e da saciedade chegar. Isso permite-
-nos comer muito além do que precisamos sem nos sentirmos cheios. 
A refeição a meio da manhã e da tarde, ajudar-nos-á a não chegarmos 
famintos à hora do almoço e do jantar, evitando este descontrolo. E se 
desfrutarmos a refeição calmamente, ainda melhor!

Nuno Pereira de Sousa AN
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O meu país sabe às amoras bravas | no 

verão. | Ninguém ignora que não é grande, | 

nem inteligente, nem elegante o meu país, 

| mas tem esta voz doce | de quem acorda 

cedo para cantar nas silvas. | Raramente 

falei do meu país, talvez | nem goste dele, 

mas quando um amigo | me traz amoras 

bravas | os seus muros parecem-me 

brancos, | reparo que também no meu 

país o céu é | azul. Eugénio de Andrade, 

“As Amoras”, O Outro Nome da Terra, 1988

Museu das Marionetas
Torre dos Clérigos
Júlio Couto: “O Porto é-se!”
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