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O Governo, através do Ministério da Educação e Ciência, decidiu aproveitar a situação de estado de 

choque em que vive a sociedade portuguesa para lançar mais uma investida contra a escola pública, 

ressuscitando a velha questão do chamado "cheque-ensino", bandeira original do neoliberalismo. 

A direita reaccionária sempre odiou a escola pública que, sendo o instrumento de eleição para o 

combate às desigualdades sociais, constitui o principal obstáculo ao seu programa de reforço do poder e 

da riqueza de uma casta de privilegiados à custa do empobrecimento e do embrutecimento da restante 

população. O programa é velho, mas é sempre novo porque a direita reaccionária nunca desistiu dele e 

a ele regressa sempre que a ocasião se proporciona, adaptando o argumentário ao ar do tempo. 

O Governo apresenta a questão do "cheque-ensino" como uma medida que visa garantir "o direito de 

opção educativa das famílias", o que significa, em português corrente, que o Governo considera que os 

pais têm o direito de escolher as escolas que os seus filhos devem frequentar e que essa escolha deve 

poder ser feita não apenas de entre o universo das escolas públicas, mas no universo de todas as 

escolas, públicas, privadas ou cooperativas. Às vezes o Governo fala mesmo no "dever" do Estado 

"apoiar o acesso das famílias às escolas particulares e cooperativas." 

A propaganda do Governo, e a do neoliberalismo em geral, usa neste debate como palavra-chave a 

"liberdade de escolha" dos cidadãos. E a liberdade de escolha é uma coisa boa por definição. Quem não 

é a favor da liberdade de escolha? Só que esta liberdade de escolha é uma falácia, porque não existe 

nenhum direito à escola privada que o Estado deva garantir a todos os cidadãos. O que existe, sim, é o 

dever do Estado fornecer educação de qualidade a todos os cidadãos, independentemente das suas 

condições particulares. A pobres e ricos, brancos e pretos, ateus e budistas. Frequentar uma escola 

privada não faz parte dos direitos humanos ou dos direitos cívicos de que um cidadão goza e não faz 

certamente parte dos deveres do Estado garantir esse "direito". Numa sociedade capitalista, como a 

nossa, os cidadãos têm acesso aos serviços privados que possam comprar e nada mais. E não compete 

ao Estado (a todos nós) financiar serviços privados a não ser em condições excepcionais, quando seja 

evidente que essa entidade particular oferece um serviço insubstituível de interesse público, de acesso 

universal e em condições vantajosas para a comunidade. Não é o caso da escola privada. 

O "cheque-ensino" visa vários objectivos: financiar empresas privadas, no âmbito do programa 

ideológico da direita, de transferência de recursos financeiros para o sector privado e de pauperização 

do Estado, à la PPP; desviar recursos da escola pública de forma a reduzir o âmbito e a qualidade da 

oferta (o que está a suceder); impor a ideia de uma escola privada "boa", que o Governo quer 

proporcionar a todos, e de uma escola publica "má", que deve ser marginalizada; e, como corolário dos 

anteriores, dar origem a um sistema dual de ensino, de qualidade diferenciada, para ricos e pobres. 
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Há no discurso do Governo uma outra falácia, não menos grave do que a anterior: a ideia de que as 

escolas públicas e privadas são estabelecimentos de ensino absolutamente equivalentes, com culturas e 

práticas em tudo semelhantes e cuja única diferença é a forma de propriedade. De facto, não é assim. A 

escola pública tem, antes de mais, uma dimensão inclusiva e universal, que a escola privada não tem 

(nem tem de ter). A escola pública é igualitária no acesso e no funcionamento, por vontade, por 

definição e por missão e a escola privada não o é nem tem de ser. Dizer que a escola privada é igual à 

escola pública releva da mesma miopia e da mesma falta de sentido social que leva a dizer que a escola 

serve apenas para fornecer conhecimentos técnicos de forma a satisfazer as necessidades do mercado 

de trabalho, como pretende o actual Ministério da Educação e Ciência. 

É por isso que comparar o custo de um aluno na escola pública e o de um aluno na escola privada não 

tem sentido. A comparação serve actualmente a escola pública, mais barata, mas mesmo que ela 

custasse o dobro da privada ela deveria continuar a ser suportada pela comunidade. Porque a escola 

pública trabalha para transformar todos os indivíduos do pais em cidadãos e não apenas para produzir 

alguns técnicos bem pagos. A grande diferença é que a escola pública quer que todos sejamos melhores 

e assume esse objectivo em relação a todos, mesmo aos mais problemáticos. A escola privada é 

selectiva por natureza - faz com frequência a mais injusta das selecções, a selecção de classe - e convive 

com naturalidade com um sistema de castas que a escola pública tem como missão destruir. Fazer 

outsourcing da educação pública a um sistema produtor de exclusão como a escola privada não faz 

sentido. 

Há uma outra razão para um Estado democrático privilegiar a escola pública: a sua qualidade. A escola 

pública, em Portugal e no mundo, é talvez o mais bem sucedido de todos os empreendimentos 

humanos, tendo sido central no combate à ignorância, à pobreza e à injustiça e na construção da 

democracia, da cultura e da ciência modernas. Algo que deveria fazer pensar os nossos governantes, se 

o seu objectivo não se resumisse a servir os poderosos à custa dos mais fracos. 


