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Reflexões 

A Escola de hoje, será a Escola para hoje? 

De há uns anos a esta parte a FERLAP vem alertando para a necessidade de 

repensar a Escola. Finalmente, mais vale tarde do que nunca, vejo com agrado 

começarem a surgir algumas tomadas posição e intervenções, de outras instituições e 

figuras públicas, sobre a questão. As últimas de que tenho conhecimento, referem-se 

quase exclusivamente às notas e ao peso das mesmas, considero ser pouco para os 

desafios que a Escola de hoje enfrenta, mas, mais vale pouco do que nada e há que 

começar por algum lado. 

Vamos então começar pelas notas para depois falarmos de algo muito mais 

importante e que condiciona a Escola ao factor “nota”. A nota é apenas o factor que 

permite ao aluno ingressar no Ensino Superior, se pensarmos bem, não tem outra 

qualquer utilidade. Senão vejamos: para o mercado de trabalho, que não exija uma 

formação superior, o importante é o aluno deter as habilitações literárias necessárias 

para o desempenho do cargo e outras competências que considere necessárias, nada 

mais do que isso. Não é importante para o empregador se o futuro trabalhador 

completou o seu percurso académico com a nota de 10 ou de 20 valores, o importante 

é que detenha as competências necessárias para desempenhar capazmente as funções 

para que vai ser contratado. 

Esta constatação, se considerada válida, faz com que logo aqui se levantem 

duas questões, entre as muitas outras em que é necessário pensar: 

• Haverá a necessidade de um exame final para os alunos que não 

querem, ou não podem de momento, frequentar o Ensino Superior? 

•  A Escola ao estar a trabalhar para a nota, não estará a deixar de lado o 

trabalho realmente importante que é o de preparar o jovem para a vida 

adulta, seja ela académica ou profissional? 
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Na minha modesta opinião a resposta a estas duas questões é: NÃO. 

Não há necessidade de um exame final para quem não pretenda, ou não possa 

de momento, seguir para o Ensino Superior. A única utilidade que poderá ter esse 

exame é o de aferir da competência dos professores dos alunos em questão. Para os 

alunos que não vão seguir para o Superior, ressalvando os que “chumbam” por via do 

exame, é que para estes há consequências, o exame do 12º Ano não terá qualquer 

influência na sua vida futura. É importante notar que a nota do exame expira ao fim de 

dois anos, pelo que se o aluno não entrar, por opção ou imposição, no Ensino Superior 

dentro da validade da nota, vai ter que repetir o exame. Ou seja, mesmo tendo 

realizado o exame encontra-se na mesma situação do aluno que não realizou o exame 

e pretenda mais tarde ingressar para o Ensino Superior. 

E não, as Escolas não estão a preparar os alunos para o futuro, não lhes estão a 

fornecer as ferramentas necessárias. As Escolas estão tão preocupadas com a sua 

posição nos rankings que parte da actividade lectiva dos alunos é a preparação para os 

exames. Não deveria ser essa a sua preocupação. Deveria antes ser, o fornecer ao 

aluno as ferramentas para necessárias para enfrentar o futuro, académico ou 

profissional. O aluno detentor dessas ferramentas, enfrentará o exame com 

naturalidade sem necessidade de uma formação “específica” para o exame. 

De uma forma sintética, “no tempo da outra senhora”, o governo viu-se, foi, 

obrigado, principalmente pela pressão exercida pela necessidade de mão-de-obra 

qualificada por parte das empresas, a alargar a escolaridade, tornando-a mesmo 

obrigatória, a mais estratos da população. Mesmo continuando a existir duas Escolas, a 

das classes favorecidas e a dos outros, ambas procuravam preparar os alunos para as 

funções que iriam desempenhar na sociedade, trabalhador ou dirigente. Hoje, embora 

camuflado pelo slogan “a Escola para todos”, isso continua a acontecer. Embora todos 

tenham o direito e o dever de frequentar a Escola, nem todos têm a oportunidade de 

aprender o que a Escola tem para ensinar. É importante perceber que igualdade de 
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acesso (!?) é um pouco diferente de igualdade de oportunidades. 

A Escola de hoje, tal como a de ontem, acaba por deixar de lado os que não 

falam à partida a linguagem da Escola. Para clarificar o que pretendo dizer, 

imaginemos que a linguagem utilizada na Escola, era a utilizada por uma qualquer 

comunidade de pescadores. Convido-vos a imaginar a proveniência dos alunos com 

maior probabilidade de obter sucesso nessa Escola. Dá que pensar, não é? Talvez por 

isso mesmo, os primeiros anos de escolaridade devessem ser “ganhos” a transmitir a 

cultura da escola, em vez de “perdidos” a ensinar matérias que uma grande parte da 

população escolar tem dificuldade em entender, não por serem menos inteligentes, 

mas por não conseguirem ou terem dificuldade em entender a linguagem utilizada. 

A Escola precisa de ser repensada, a pensar no que pretendemos da e para a 

Escola. Uma Escola que ofereça as ferramentas necessárias para enfrentar o futuro, ou 

uma Escola que atribui uma nota, que pode permitir o acesso ao Ensino Superior ou 

não ter qualquer utilidade? 

Precisamos de pensar se queremos uma Escola para todos, formadora de 

cidadãos com sentido crítico e com ferramentas para enfrentar o futuro, ou se pelo 

contrário pretendemos uma Escola que continue a servir para perpetuar as 

desigualdades e que continue a reproduzir uma sociedade que todos dizem não 

querer. Uma sociedade em que se continua a aceitar como normal, os enganos nos 

currículos, as licenciaturas que nunca chegaram a ser, as moradas falsas para receber 

os subsídios, as equiparações académicas no mínimo estranhas, as cunhas, a 

corrupção... etc… etc…  

Há que repensar a Escola e não apenas o sistema de avaliação, esse é apenas 

um pequeno pormenor. Fica o convite.   

Isidoro Roque 


