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Na	  questão	  da	  escola	  privada	  versus	  pública,	  há	  pessoas	  que	  defendem	  que	  é	  uma	  questão	  de	  liberdade	  
e	  as	  pessoas	  devem	  ser	  livres	  de	  escolher	  a	  sua	  educação.	  Não,	  não	  é.	  Liberdade	  é	  um	  argumento	  que	  
não	  faz	  qualquer	  sentido	  na	  educação.	  O	  que	  é	  ser	  livre	  de	  escolher	  a	  sua	  educação?	  É	  ter	  pais	  e	  alunos	  
que	   podem	  decidir	   ou	   não	   estudar.	   Ser	   livre	   é	   permitir	   que	   haja	   algumas	   pessoas	   que	   queiram	   ficar	  
analfabetas.	  O	  estado	  acha,	  e	  bem,	  que	  todos	  nós	  devemos	  ter	  um	  nível	  mínimo	  de	  educação,	  logo	  não	  
somos	  livres.	  

A	  liberdade	  de	  escolha	  entre	  privado	  e	  público	  também	  não	  faz	  sentido.	  O	  que	  é	  haver	  absoluta	  liberdade	  
de	  escolha?	  É	  construir	  dois	  sistemas	  paralelos,	  um	  público	  e	  outro	  privado,	  para	  todos	  os	  alunos	  do	  país,	  
para	  que	  no	  limite	  do	  exercício	  da	  liberdade,	  as	  pessoas	  possam	  escolher	  se	  num	  ano	  querem	  estar	  no	  
público	  e	  no	  outro	  no	  privado	  e,	  se	  calhar	  que	  todos	  queiram	  estar	  no	  público	  num	  ano	  e	  no	  privado	  no	  
outro,	  há	  completa	  liberdade	  para	  toda	  a	  gente	  fazer	  a	  escolha	  que	  lhe	  apetecer.	  

Liberdade	  significa	  uma	  duplicação	  completa	  de	  recursos	  e	  não	  parece	  ser	  no	  interesse	  de	  ninguém,	  nem	  
sequer	  da	  liberdade,	  porque	  isto	  é	  tão	  caro	  que	  não	  demoraria	  muito	  até	  o	  país	  ir	  à	  bancarrota	  e	  o	  sistema	  
ruiria.	  Pagar	  a	  todos	  os	  alunos	  do	  país	  uma	  educação	  com	  nível	  mínimo	  ao	  estilo	  do	  privado	  também	  
levaria	  o	  sistema	  à	  bancarrota.	  O	  país	  já	  foi	  à	  bancarrota	  três	  vezes	  (desde	  1974),	  um	  número	  insuficiente	  
para	  curar	  as	  pessoas	  da	  estupidez	  que	  as	  aflige;	  mas	  ser	  estúpido	  é	  outra	  das	  nossas	  liberdades.	  

	  

Qual	  é	  a	  solução	  evidente?	  É	  o	  estado	  decidir	  o	  que	  é	  o	  nível	  mínimo	  de	  educação	  e	  preparar	  as	  escolas	  
públicas	  para	  o	  oferecer.	  Quem	  quer	  mais	  do	  que	  esse	  nível	  mínimo,	  que	  meta	  os	  alunos	  no	  privado,	  mas	  
o	  estado	  não	  tem	  de	  pagar	  escolas	  privadas	  se	  houver	  vagas	  nas	  escolas	  públicas.	  O	  estado	  não	  tem	  de	  
ter	  uma	  vaga	  no	  público	  para	  todos	  os	  alunos	  do	  país,	  mas	  não	  deveria	  dar	  licenças	  a	  escolas	  privadas	  se	  
a	  capacidade	  da	  escola	  pública	  na	  mesma	  área	  está	  abaixo	  de	  um	  certo	  limite	  estabelecido	  previamente,	  
por	  exemplo,	  85%	  ou	  90%.	  

A	  despesa	  do	  estado	  com	  a	  educação	  deve	  corresponder	  a	  o	  estado	  pagar	  a	  todas	  as	  crianças	  de	  Portugal	  
o	  custo	  do	  nível	  mínimo	  de	  educação	  que	  exige;	  se	  os	  pais	  quiserem	  mais,	  que	  paguem	  o	  resto.	  Não	  faz	  
sentido	  estar	  a	  pagar	  escolas	  privadas	  quando	  as	  escolas	  públicas	  estão	  vazias,	  a	  cair	  aos	  pedaços,	  e	  sem	  
o	  mínimo	  de	  condições	  para	  os	  alunos	  mais	  carenciados.	  Isso	  não	  é	  liberdade;	  isso	  é	  negar	  aos	  alunos	  
carenciados	  o	  mínimo	  de	  condições	  necessário	  para	  terem	  uma	  educação	  com	  dignidade.	  


