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PANORAMA
Excelência educativa: oportunidade ou
meritocracia

Uma proposta avançada para o ensino público em Madrid
provocou um debate sobre as vantagens e inconvenientes de
separar os melhores na escola.
A palavra “meritocracia” foi inventada pelo sociólogo inglês
Michael Young em 1958. No seu livro “A ascensão da
meritocracia. Um ensaio sobre educação e liberdade”
denunciava como as elites tinham deixado de ser abertas e se
tinham convertido em inimigas da democracia, traindo o
espírito original das grandes revoluções democráticas do
século XVIII, a americana e a francesa.
Na opinião de Young, a “aristocracia do mérito” que Thomas
Jefferson queria, teria acabado por passar por cima do
sagrado princípio da igualdade que as duas revoluções
consagraram.
O pensamento de Young continua em voga na educação. A
proposta feita pela comunidade de Madrid, de criar um ensino
secundário de excelência para alunos com boas notas – e
interesse em ampliar o currículo oficial desse ensino – deparou
com as objeções dos que que pensam ir esta iniciativa
contribuir para reforçar essa “meritocracia educativa”.
Estas críticas parecem passar por alto, em primeiro lugar, que
o acesso a este tipo de ensino secundário será voluntário.
Trata-se de aumentar a oferta educativa, e não de oferecer
canais para a ascensão de uma elite amarrada ao poder. O
ensino secundário de excelência selecionará alunos não só
com grandes capacidades, como ainda aqueles que, além
disso, mostrem um interesse em conseguir ampliar os seus
conhecimentos.
Alguns críticos da iniciativa centram as suas objeções, dizendo
que a escola deveria ser uma espécie de reprodução, em
pequena escala, da sociedade e, portanto, a separação dos
alunos com mais vantagens à partida constituiria uma
segregação antinatural: “Trata-se de voltar a separar, nas
salas de aulas, aquilo que na sociedade não tem outro
remédio senão conviver” (“El País”, 10-04-2011). É um
argumento similar ao esgrimido para condenar o ensino
diferenciado por sexos.
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No entanto, a escola nunca foi, nem poderá ser, uma miniatura
da sociedade, pela própria função que tem. Como o seu
objetivo é formar crianças e jovens, só admite pessoas com
determinadas idades, o que ninguém considera segregação
nem um impedimento para que os alunos se acostumem a
conviver com pessoas mais velhas. Acostumam-se fora da
escola, como os estudantes de centros escolares
diferenciados, a conviver com colegas do outro sexo. Em
muitos lares acontece algo parecido, pois muito menos em
todas as famílias existem filhas e filhos.
Por outro lado, a necessidade de os homens e de as mulheres,
ou os mais capacitados intelectualmente e os com
capacidades medianas ou baixas, ou os mais e os menos
trabalhadores, conviverem pacificamente na sociedade, não
significa que devam fazer tudo juntos e ao mesmo tempo.
Relativamente à proposta do ensino secundário de excelência,
não se deve esquecer que a suposta segregação seria
implementada fora do campo do ensino obrigatório. Se se tiver
em conta que a própria escolha entre o ensino secundário ou a
formação profissional já oferece a possibilidade de escolher
entre um tipo ou outro de interesses, a variante do ensino
secundário de excelência não significa uma diferença
essencial.
Como é frequente nas discussões relacionadas com o ensino,
as objeções mais razoáveis surgem quando se deixam de lado
os preconceitos ideológicos.
Uma das objeções é a que questiona dar tanta prioridade ao
mérito na educação, que antes de tudo é uma necessidade
para todos e, portanto, algo que a pessoa “merece” receber
pela sua própria condição humana. Num artigo no “El Mundo”
(11-04-2011), José António Marina, ensaísta e professor do
ensino secundário, defendia a necessidade de “marcar
sensatamente os limites desse mérito passivo, porque se se
alargam demasiado, valorizaremos muito a nossa natureza,
mas desvalorizaremos o comportamento. E, ao fazê-lo, a
busca da excelência, ou a sua reclamação, tornam-se
suspeitas, como um reviver danado de um aristocratismo não
solidário que deseja encher-se de igualdade”. Marina sintetiza
o seu ideal de democracia e escola na fórmula: “socialismo de
oportunidades, proteção do débil e aristocracia do mérito”
Outro dos reparos, mais ligado à proposta concreta do ensino
secundário de excelência, é se o ato de separar os melhores
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alunos não privará os outros da benéfica influência dos seus
companheiros mais brilhantes.
Há que ter em conta dois fatores. Em primeiro lugar, haverá
que avaliar se os prejuízos que derivam da ausência desses
alunos brilhantes não serão compensados pela maior
homogeneidade da turma, o que em princípio facilitaria a
adaptação das explicações. A esta conclusão parece chegar
uma investigação da Universidade da Califórnia (“Peer effects
and the impact of trucking: evidence from a randomized
evaluation in Kenia”) em mais de uma centena de escolas
quenianas.
O outro fator é o direito dos alunos com maiores capacidades
de desenvolver plenamente o seu potencial. O medo de se
destacar num contexto tão propício à mime-se como é a
escola – e ainda mais em certas idades – pode atrofiar as suas
possibilidades.
E como detetar os alunos com maior potencial? Serão
necessariamente os que têm melhores notas? Outro reparo à
proposta do ensino secundário de excelência consiste em
negar a capacidade do atual modelo educativo, rígido e
uniformizante, para detetar os alunos realmente excelentes.
Que terá acontecido a esses génios, na literatura, na pintura
ou na ciência, que passaram com mais sofrimento do que
glória pelas salas de aulas.
Convém distinguir o talento para um determinado campo, com
a excelência académica. Atribuir ao sistema educativo a
responsabilidade de descobrir todos os génios é sobrecarregálo. Não se pode pretender converter a escola numa bola de
cristal infalível, ainda para mais quando no desenvolvimento
das capacidades intervêm fatores tão individuais como o
interesse, a maturidade pessoal ou a força de vontade. Pelo
menos, o ensino secundário de excelência permite potenciar
os casos de alunos brilhantes já manifestados.
Um dos pontos mais controversos do projeto é o que diz
respeito aos professores. Trata-se de selecionar um corpo de
professores altamente capacitado, à altura do corpo de alunos.
Uma comissão formada fundamentalmente por docentes
universitários encarregar-se-á de escolher, de entre os
professores que se apresentem como voluntários, os que
darão as aulas no ensino secundário de excelência.
Os críticos afirmam que isto significa violar o direito dos alunos
médios a terem bons professores. Contudo, a decisão ficaria
nas mãos dos próprios professores, que teriam que avaliar os
diversos incentivos de cada tipo de educação. Não obstante,
não seria excessivo dotar com mais meios aqueles que
acabem por se encarregar dos alunos com menos
capacidades.

F. R.-B.

Crise e defesa das Humanidades nos EUA

O presidente da Universidade de Albany (Nova Iorque),
George M. Philip, anunciou há alguns meses que iriam
desaparecer os departamentos de estudos humanísticos e
clássicos, de línguas e cultura italiana e francesa e os
programas de teatro russo. O motivo é a crise económica e a
falta de procura para estes programas académicos. Este
assunto gerou um aceso debate em defesa das Humanidades
ou Artes Liberais.
Stanley Fish, professor de Direito e teórico de Literatura, é o
epicentro deste debate. Expôs as suas propostas em vários
artigos do blog “Opinionator” do “The New York Times”: Se os
critérios para manter departamentos e professores de
Humanidades são produtividade, eficiência e satisfação,
estamos a esquecer-nos de ter alguma vez entendido o que
são realmente essas disciplinas universitárias. Talvez muito
menos estejamos a entender na verdade o que é uma
universidade, encarando-a antes como uma empresa ou uma
indústria. Será que, continua Fish, querem uma universidade –
uma instituição que tem o seu lugar numa tradição que
remonta há vários séculos – ou querem uma mera escola de
ofícios? Estamos dispostos a pagar por uma universidade?
Então não a confundamos com uma empresa geradora de
lucros.
Portanto, é preciso entender que as Humanidades têm valor
por si próprias, não em função de outra coisa. Não são, muito
menos, uma fruição cultural, um disfrute intelectual ou
simplesmente uma preparação para se ser crítico. Não
unicamente. São um fim em si mesmas. Mathew Milliner,
também professor universitário, defende os estudos
humanísticos e recorda que no livro VII de “A República”,
Sócrates diz que o saber deve ser procurado tendo em vista a
beleza e o bem. E salienta outro modo de chamar às
Humanidades: Artes Liberais, isto é, o contrário das servis.
Livres para se disfrutar por si mesmas, pois o prazer de
conhecer é a sua própria recompensa. Como referia
Aristóteles, a felicidade consiste na contemplação da verdade,
pois a atividade intelectiva é própria do ser humano. As
conhecidas primeiras palavras da sua “Metafísica” são: “Todos
os homens tendem por natureza para o saber.”
O pensador britânico Terry Eagleton junta-se a esta corrente
de opinião na sua coluna do “guardian.co.uk”. Defende que
não pode haver universidade, no seu sentido pleno, se as
Humanidades se separarem das restantes disciplinas, como se
fossem um “agradável complemento”. E propõe que as
universidades sejam de novo centros de crítica, em vez de
servir para o statu quo, e serem capazes de o desafiar em
nome da justiça, da tradição, da imaginação, do bem-estar
humano, do livre jogo da mente ou das visões alternativas de
futuro.
Nesta linha argumentativa situam-se dois filósofos espanhóis.
Alejandro Llano salienta que, atualmente, as Humanidades são
insubstituíveis para a consecução destes quatro objetivos: 1.
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Interpretação crítica da sociedade atual. 2. Revitalização da
cultura. 3. Reflexão sobre as grandes questões pessoais e
sociais. 4. Ascensão do nível de criatividade. O outro é Daniel
Innerarity que no artigo “Elogio de la inexactitud”
(www.laverdad.es/albacete/v/20101230/opinion/elogioinexactitud-20101230.html) defende que “a criatividade implica
sempre uma certa sabotagem contra a divisão do trabalho
estabelecida, contra o parcelamento do saber e da
especialização, contra a exatidão das soluções habituais;
pressupõe uma revisão das competências e das expectativas,
uma forte disposição para aprender fora do saber e das
práticas estabelecidas. E, para isso, são indispensáveis as
ciências humanas e sociais, as grandes esquecidas no meio
de um furor tecnológico que nos tem tornado analfabetos em
tudo o que se refere à interpretação e ao sentido das coisas
importantes da nossa vida, pessoal ou coletiva”.
A reflexão de Eagleton é muito similar à de Fish e à de Milliner,
pois outros argumentos não se dirigem ao núcleo do que
realmente são as Humanidades: não serão rentáveis
economicamente a curto prazo, serão inúteis por não serem
práticas, mas são indispensáveis e fazem parte da educação
integral superior nos EUA, pelo menos até há pouco tempo.
David Skorton, Presidente da Universidade de Cornell, de
Ithaca, EUA, defende a dotação nacional para as
Humanidades (NEH) no blog do “Washington Post”, “Inc
College”. Skorton responde às propostas para reduzir ou
eliminar o financiamento para a NEH. Salienta as contribuições
das Humanidades para a competitividade nacional e
segurança e afirma que "os nossos problemas mais prementes
e complexos – em todo o mundo - não serão resolvidos pela
ciência por si mesma.“
Para responder ao desinteresse pelas Humanidades, um
grupo de universitários canadianos decidiu contra-atacar e
criou
também
a
página
web
“4humanities”
(http://humanistica.ualberta.ca/). O seu objetivo é coordenar
atividades e difundir a luta para salvaguardar o ensino e a
investigação das Humanidades.
A pedido de um grupo bipartidário de membros do Congresso
dos EUA, a Academia Americana das Artes e das Ciências
anunciou, a 18 de fevereiro de 2011, que tinha criado uma
nova Comissão em Humanidades e Ciências Sociais,
financiada pela Fundação Andrew w. Mellon. Presidida pelo
Presidente da Universidade de Duke, Richard H. Brodhead, e
pelo Presidente da Excelon Corporation, John W. Rowe. A
Comissão inclui 41 participantes do mundo académico, das
artes, dos negócios, da filantropia e dos meios de
comunicação social.
Ao longo de 18 meses, a Comissão vai procurar responder ao
que lhe pediu o Congresso: Quais são as principais dez ações
que se devem empreender por parte do setor público e da
iniciativa privada, para manter a excelência nacional em
Humanidades (cfr. “Examiner.com”).
P. M.
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“El capital. Un alegato a favor de la
humanidad”

Das Kapital. Ein Plädoyer für den Menschen
Autor: Reinhard Marx
Planeta. Madrid (2011).
300 págs. 20,90 €
Tradução (para castelhano):
Núria Petit Fontseré.
Reinhard Marx é o cardeal de Munique e Freising, a diocese
da qual em tempos foi bispo, Joseph Ratzinger. Antes de ser
nomeado bispo, Marx era também professor de Teologia,
concretamente, de moral social. Além disso, especializou-se
nos aspetos morais da economia. Entende-se assim que, com
o seu nome, a sua posição e os seus conhecimentos, tenha
concebido a ideia de publicar um livro com um título tão
provocador. E, por isso, também é compreensível que os
diversos meios de comunicação social, especialmente
europeus, se tenham feito tanto eco do livro quando ele foi
publicado.
Marx aproveitou as suas circunstâncias para encetar um
diálogo com Karl Marx tendo em mente a delicada situação
económica do nosso tempo. O livro abre com uma carta de
Marx a Marx que não conhece desperdício. Mostra como
algumas previsões do primeiro Marx sobre o que sucederia
num mundo abandonado ao capitalismo se tornaram realidade
no nosso novíssimo mundo globalizado. Será que, no fim,
Marx tinha razão? O cardeal responde tendo em vista algumas
consequências da globalização.
Nota-se, no autor, a influência das grandes figuras da reflexão
alemã sobre a ordem moral da sociedade. Autores importantes
para a doutrina social da Igreja, como o bispo Wilhelm von
Ketteler – que procurou levar o próprio Karl Marx a alterar os
seus conceitos e a quem, em última análise, se deve o
princípio de subsidiariedade –, Oswald Nell-Breunining ou o
cardeal Joseph Höffner, deixaram profunda influência em
Reinhard Marx.
O livro revê, em nove capítulos, as grandes questões morais
relacionadas com a economia globalizada: liberdade,
desenvolvimento, pobreza, justiça social, trabalho e
desemprego, educação, família, lucros empresariais, finanças,
responsabilidade social das empresas, globalização, etc. Com
exemplos concretos retirados de acontecimentos dos últimos
anos, salienta os problemas morais, denuncia os excessos do
capitalismo do nosso tempo e outras desordens sociais, e
aproveita para iluminar esses temas com as contribuições
mais consolidadas da doutrina social da Igreja.
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Tendo em conta o conjunto, na minha opinião, Reinhard Marx
faz uma crítica equilibrada, mas isso não evita que tome
posições fortes em temas que são objeto de discussão:
seguindo a tradição alemã, advoga decididamente a economia
social de mercado, isto é, a intervenção do Estado na
economia, respeitando o princípio de subsidiariedade; opõe-se
à fixação de um salário mínimo; é cético em relação à
concessão de um rendimento básico não ligado ao trabalho;
prefere o subsídio do trabalho ao do desemprego; considera
que a justiça distributiva não pode ser o único mecanismo para
obter a justiça social; afirma que o Estado Providência é um
mandato da justiça social mas, ao mesmo tempo, este
necessita de passar por uma análise técnica; é favorável às
elevadas remunerações dos dirigentes, mas não tão altas que
provoquem diferenças abissais com outros empregados da
mesma empresa; considera que o caminho do multilateralismo
é a única alternativa para conseguir um comércio mundial
justo; defende que a liberalização completa do mercado
agrícola europeu não é a melhor solução para os problemas
que este cria; defende com vigor a regulação dos mercados
financeiros, e um longo et cetera.
O fio da argumentação segue-se bem e Reinhard Marx sabe
intercalar as reflexões com casos concretos, exemplos
retirados da sua experiência pastoral e soluções arbitradas por
pessoas da Igreja diante de situações sociais difíceis. O livro
fornece uma ocasião para pensar as grandes questões éticas
levantadas pela crise económica e pela globalização. E, por
fim, não deixa de ser uma amostra, mesmo que naturalmente
parcial, do caminho que segue o pensamento social católico
alemão no momento atual.

G. G.

PANORAMA

4

