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CLARA
A grande transformação da educação está finalmente a começar

Liderou o projeto do "campus" da Nova School of Business and Economics (Nova SBE)
em Carcavelos e está agora a lançar a Escola 42 no bairro lisboeta de Penha de França.
"Tomei o gosto por esta coisa de fazer escolas", brinca o professor de Finanças, doutorado em Gestão
pelo INSEAD. A 42 é uma escola de programação, gratuita para os alunos, financiada por mecenas
e privados. Pedro Santa Clara já ganhou o epíteto de "pedinchas", orgulha-se disso. Até agora,
angariou seis milhões de euros. Na 42 não há professores, só alunos. Dos 5.400 candidatos iniciais,
800 passaram nos primeiros testes online. 0 espaço é inaugurado no dia 26 de outubro.
LÚCIA CRESPO
JOÃO CORTESÃO
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14. r1N-L

Há a "bartender" à procura de uma alternativa
profissional, o piloto de longo curso que agora
tem mais tempo disponível, e o patologista que
acredita que o futuro da medicina passa pela inteligência artificial. E há sobretudo jovens finalistas do ensino secundário. Têm entre 17 e 63
anos e iniciaram esta segunda-feira o primeiro
"bootcamp" da 42, a nova escola de programação que ocupa três pisos de uma antiga tipografia na Penha de França, um espaço com acesso a
um terraço pintado de azul. No final de cada formação, são escolhidos os alunos que, em fevereiro de 2021, irão começar o primeiro curso.
A Escola 42 foi fundada em Paris pelo milionário francês Xavier Niel, está em 20 países e defende um sistema de aprendizagem entre pares.
O curso, que demora em média três anos e meio
a completar, é gratuito para os alunos e financiado por mecenas. Entre eles está a empresária
MingChu Hsu, o Banco Santander e a Vanguard
Properties.A escola conta com parceiros como:
Bi4all, Amaral y Hijas, Família Alves Ribeiro,
Fidelidade e Mercedes-Benz.io. A meta da 42,
que tem a Fundação José Neves como "education partner", é alcançar um montante de 7,5 milhões de euros para financiar a atividade nos primeiros cinco anos. Aprazo, o objetivo é tornar-se autossustentável.

Portugal "precisa desesperadamente de programadores", começou por me dizer. As nossas universidades e institutos não têm essa
capacidade de formação?

Uma aula online
pode ser tão
entusiasmante como
uma série da Netflix.

Não é só Portugal, o mundo inteiro precisa de mais programadores. Fizemos uma conta por alto, olhámos
para os cursos de Engenharia Informática de todas as universidades e politécnicos no nosso país: em conjunto, têm 2.500 vagas por ano. Admitindo uma taxa de "dropout" (abandono) na ordem dos 40%, que é uma
percentagem recorrente - um estudo
da Direção- Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência (DGEEC), publicado em abril de 2018, indica que
36% dos estudantes de Informática
deixam o ensino superior sem terem
conseguido concluir a formação -,
Portugal forma, por ano, 1.500 especialistas nesta área, quando seriam
necessários entre 30 e 75 mil.
Na sua opinião, a que se deve a
elevada taxa de abandono?

As universidades saberão respon-

der melhor, mas há muitas pessoas
que se identificam pouco com o modelo de ensino tradicional, com um
professor numa sala de aula com 30 a
300 alunos. Este modelo nem sequer
funciona bem do ponto de vista pedagógico - vários estudos demonstram
que, neste contexto, a taxa de retenção do conhecimento é baixíssima, na
ordem dos 5 a 10%.
É importante a interação entre alunos e professores.

Só que o modelo tradicional não
permite um real envolvimento dos
alunos. Acho que a grande transformação da educação está agora finalmente a começar. Falamos de uma indústria que pouco mudou nas últimas
centenas de anos. É das últimas áreas
a sofrer um choque tecnológico, vamos ver como é que as instituições se
reinventam. Penso que o modelo da
42 é muito interessante, porque pratica aquilo que de facto funciona: uma
aprendizagem baseada em projetos e
no conhecimento entre pares, usando tecnologia e elementos de "gamipágina 06
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ficação", como se fosse um jogo. Cada
aluno tem a liberdade de escolher as
áreas que mais lhe interessam e vai fazendo o programa ao seu ritmo - porque nem todos aprendemos à mesma
velocidade.
A pandemia acelerou esse "choque
tecnológico" na educação?

Pelo menos quebrou barreiras psicológicas à adoção de tecnologia, quer
do lado dos professores quer dos alunos.
Esse tabu foi finalmente ultrapassado.
Ao mesmo tempo, as maiores universidades do mundo e as grandes marcas de
ensino aperceberam-se da oportunidade global em termos de educação online, e vão avançar ainda mais nessa direção.Agora que sentiram o cheiro de sangue na água, estão bem mais entusiasmadas. Assim como os gigantes tecnológicos, como aAmazon e a Google (que
lançou recentemente novos cursos profissionais).Acredito que haverá uma explosão de inovação de modelos de educação, até porque, nestes últimos tempos, muitos "entrepreneurs" ficaram em
casa, a trabalhar e a ajudar os filhos a ter
aulas por Zoom, e aperceberam-se do
muito que há por fazer. Não basta uma
aula teletransinitida, a tecnologia permite ir muito mais além.
Não chega a transposição do ensino
presencial para o ensino remoto.

Essa foi urna solução de recurso. É
engraçado, eu fiz a maior parte da minha carreira académica na UCLA (Anderson School of Management), em
Los Angeles. Entrei lá em 1996 e fui o
primeiro professor a pôr o seu curso online. Na altura, isto representava um desafio tremendo, a universidade teve de
comprar "hard drives" com maior capacidade, o "upload" era complicadíssimo e a experiência foi um "flop" total!
Assistir, num ecrã, a uma aula ao vivo é
uma experiência frustrante. Tipicamente, conseguimos comprimir uma
aula presencial de hora e meia em 15
minutos, desde que seja bem seja produzida e filmada. Numa aula presencial, perde-se muito tempo, nós - professores - gaguejamos, vamos em tangentes... Uma aula bem filmada é potente e, em muitas dimensões, é melhor
do que uma aula ao vivo, porque o aluno pode fazer "rewind" ou "fast
forward", ao seu ritmo e consoante os
seus interesses. Se for bem feita, uma
aula online pode ser tão entusiasmante como u ir a série da Netflix.
Mas queremos "reduzir" as aulas a
uma série televisiva?

Tudo o que seja tinia aula de trans-

As grandes
empresas são
absolutamente
indiferentes
a graus
académicos.
O ser doutor ou
engenheiro vai
desvanecer-se.

missão unidirecional, isto é, uma aula
"ex cathedra" - com um professor a debitar conhecimento ou a escrever no
quadro -, deve ser passada para vídeo e
transmitida online. Sou um enorme defensor da importância da presença fisica na educação, aprender é um fenómeno social, uma ínfima minoria de nós é
capaz de aprender sozinho, de se motivar, de pegar num "calhamaço" e estudá-lo. Mas, sejamos francos, na sua
maioria, as aulas nas universidades não
são momentos de verdadeira interação.
Temos de repensar o papel presencial,
que deve ser de facto um espaço de participação e de motivação.
Um dos vossos "statements" - uma
escola sem professores - parece esvaziar o papel do professor...

Nós temos uma enorme equipa pedagógica... Eu comecei a dar aulas há
35 anos, era assistente na Nova, a primeira cadeira que dei foi de Álgebra Linear, e no início a minha grande preocupação era lembrar-me de tudo o que
tinha de dizer durante aquela hora e
meia de aula. Gradualmente, fui-me
apercebendo de que isso é quase irrelevante, o que realmente importa é motivar os alunos e, acima de tudo, é importante desenhar-lhes um percurso
que possam seguir, proporcionando-lhes experiências que os levem a
aprender. É como aprender a tocar um
instrumento musical ou aprender a nadar - que é a analogia que usamos na
42. Não se aprende a nadar através de
um curso teórico, mas sim através de
experiências: primeiro, ficamos com a
água até à cintura, depois colocamos a
cabeça debaixo de água, a seguir fazemos bolhinhas pela boca, depois batemos com os pés..., e no fim conseguimos
nadar. Aprender qualquer coisa de relevante na vida é exatamente isto. Todos reagimos a estímulos e, se formos
levados por um conjunto de experiências, aprendemos de forma mais sólida
e mais duradoura do que se estudarmos
20 horas na véspera de um exame, para
depois nos esquecermos de tudo - todos teremos passado por essa experiência... Trata-se de olhar para um curso
como um percurso dos alunos e o meu
papel, enquanto professor, mais do que
debitar, é conduzi-los nesse percurso.
Um professor deverá ser acima de
tudo um condutor?

Acho que sim. Não conheço as estatísticas agregadas para as universidades portuguesas, conheço exemplos de
universidades muito boas que têm uma
taxa de "dropout" de 40%. Ora, quando uma universidade admite alunos

com médias superiores a 18 e, apesar
disso, uma grande percentagem desiste do curso, algo estará errado. Curiosamente, algumas destas universidades
quase que têm orgulho nisso, nesse espírito tipo fuzileiro ou paraquedista, do
género: "Quanto pior, melhor, isto é
uma escola só para gente rija, quem sobreviver está pronto para tudo?'
E não está?

Não é essa a questão, acho é que não
podemos defraudar as expectativas de
tanta gente de talento que teve a capacidade de chegar ali. Não podemos perder as pessoas por causa dessa experiência de "macho man", é ridículo.
Mas não há risco de se cair no facilitismo?
De todo. Em muitoscasos, a experiên-
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Alguns
dos mais famosos
empreendedores
são "dropouts", são
pessoas que chegaram
à universidade e saíram
para ir fazer
a sua empresa.

cia pedagógica é má, as aulas são más, e isso
acontece por uma razão muito básica: nós
não aprendemos todos ao mesmo ritmo.
Durante a pandemia notou-se ainda
mais a assimetria, por exemplo, no
acesso a tecnologia. De muitas formas,
a escola possibilita a democratização
do ensino.

Eu sou o maior defensor disso, a educação é fundamental, é o único elevador
social que existe, e nós estamos a fazer
uma escola gratuita porque não queremos
que o custo seja uma barreira ao ensino.
Qualquer pessoa se pode candidatar à 42,
independentemente da experiência anterior, não exigimos rigorosamente nada aos
candidatos, o único critério é terem pelo
menos 17 anos. Depois, tudo depende do
mérito: têm de passar dois testes online são jogos que avaliam a capacidade de re-

solver problemas lógicos, têm uma ambiguidade intencional para perceber como
é que as pessoas lidam com o stress e com
a incerteza. Se passarem os testes, fazem
a chamada Piscine, um "bootcamp" de 26
dias consecutivos, bastante intensos, em
que aprendem a programar em C. Todos
os dias têm um desafio, todas as sextas-feiras têm um exame e aos fins de semana recebem um desafio de grupo. É a mesma lógica de aprender a nadar: atiramos toda a
gente à água e apontamos uma sequência
de exercícios. Se saírem do outro lado da
piscina, é porque aprenderam a nadar:
Qual é o perfil dos candidatos?

Até agora tivemos 5400 candidatos,
800 passaram nos dois testes online e são
potenciais candidatos à Piscine. Há muitos jovens com 17 anos que estão a acabar
o secundário, depois há um grupo de gen-

te um pouco mais velha que está num curso universitário, mas que se sente frustrada, e também temos pessoas a querer mudar de vida. O candidato mais velho tem
63 anos. Temos um grupo muito variado
e essa é uma das riquezas da escola. No
outro dia, conversei aqui com uma "bartender", muito preocupada com o futuro
da sua profissão. Ao lado dela estava uma
pasteleira com iguais preocupações. Logo
a seguir estava um senhor mais velho, piloto de longo curso, que de repente ficou
com muito tempo disponível, e ao lado encontrava-se um médico patologista. Esse
médico trabalha num grande hospital e
acha que o futuro da anatomia patológica passa pela inteligência artificial, e quer
ser capaz de construir os algoritmos capazes de entender determinadas culturas
de células... Temos realmente pessoas
muito diferentes.
página 08
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Mas nem todas as pessoas terão aptidões para aprender programação.

É preciso trabalhar muito e não
será (um curso) para todas as pessoas.
Mesmo este modelo de aprendizagem
não funcionará com toda a gente, fimciona bem com quem gosta de trabalhar de forma autónoma, pode não resultar com outras pessoas, que preferirão o modelo tradicional, com uma
figura tutelar que manda fazer um trabalho de casa para amanhã, um tes t e
daqui a três dias e um trabalho no final
do mês. Muita gente dá-se melhor com
este modelo dirigido, mas a verdade é
que também há muita gente que se dá
mal e que prefere trabalhar com maior
liberdade e com responsabilidade.
A escola é financiada por mecenas,
o Pedro está a realizar uma campanha de angariação como fez
para a Nova SBE. Costuma até dizer que é um "pedinchas".

Sim, estou na "pedinchice", e digo-o com imenso orgulho. Em Portugal,
as pessoas têm uma enorme desconfiança de tudo, e somos muito desconfiados de nós próprios em geral.
Quando digo que este é o segundo
projeto que estou a fazer com o envolvimento da sociedade civil, totalmente financiado por particulares e empresas, as pessoas acham que não é
possível. E possível. Os portugueses
envolvem-se e querem fazer mais.
Para construir o "campus" da Nova
SBE e receber doações, foi criada
a Fundação Alfredo de Sousa, à
qual presidiu. Mantém alguma ligação com a entidade, ou constituiu, entretanto, uma nova associação?
Fiz um mandato como presidente

da Fundação Alfredo de Sousa, agora
não faço parte de nada relacionado
com a instituição e, mesmo na faculdade, estou com uma licença sem vencimento (detém a Cátedra do Millennium BCP em Finanças na Nova SBE).
Para esta escola, criámos uma associação sem fins lucrativos, a 101010 Portugal - o nome é uma piada "nerdy", significa 42 em binário, eu sou muito
"nerdy" (risos), e estamos à espera de
receber o estatuto de IPSS para poder
dar beneficios fiscais aos donativos.
Quais as metas em termos de financiamento?

O objetivo é alcançarmos um valor de 7,5 milhões de euros para financiar a escola durante os primeiros cinco anos. Já conseguimos aproximadamente seis milhões, continuamos na

"pedinchice". A prazo, o nosso objetivo é tornar a escola autossustentável,
com novas atividades, porque continuará a ser sempre gratuita para os
alunos.
O sistema de financiamento através
de doações e mecenas não poderá
comprometer a independência dos
professores, e até dos alunos? Estou a lembrar-me do caso de Susana Peralta, professora da Nova SBE,
a quem terá sido recomendado que
deixasse de assinar enquanto docente da instituição quando escrevesse artigos de opinião.

Acho que isso foi uni total disparate, ainda sou professor catedrático
da Nova SBE e estava nessa reunião,
não tem nada aver, foi mesmo um disparate. E uma escola que sempre privilegiou a liberdade académica e o envolvimento dos professores na sociedade. Nada mais impossível do que alguma vez se pressionar alguém para
fazer isto ou aquilo. E não tem nada
que ver com financiamento da escola
- ainda para mais esse financiamento já aconteceu e está metido no betão. A escola, no seu financiamento
corrente, nem precisa de apoio externo. Por outro lado, observamos que,
no mundo inteiro, as melhores universidades têm imenso financiamento
externo, adotando ao mesmo tempo
uma deontologia profissional, com códigos de conduta e boas práticas.

apareceram escolas semelhantes. No
fim deste ano, a marca estará em 30
cidades de 20 países. Em Amesterdão,
a Corinne Vigreux, uma das fundadoras da TomTom, quis financiar a escola na totalidade. Em Madrid, a Fundación Telefónica apostou na marca
e está a fazer mais quatro "campus"
em Espanha, outro em São Paulo, e
agora quer ir para a Cidade do México e varrer a América Latina... Tenho
muita esperança de que, em Portugal,
haja alguma empresa de telecomunicações a entrar no projeto.
Como conheceu a escola?

Foi quando estava a negociar a
parceria da Nova SBE com a Singularity University, desde então fiquei
com muita vontade de trazer esta
marca para o país. Em janeiro do ano
passado, criei com a minha equipa
uma pequena empresa (a Shaken not
Stirred) para fazer projetos de impacto social na área da educação e começámos praticamente logo com esta
iniciativa. Estamos também a trabalhar em projetos de educação com a
Fundação José Neves e temos trabalhos na manga com outros parceiros.
Há muitas ideias.
Como responsável pelo "campos"
da Nova SBE, não tem pena de já
não integrar o projeto?

O código da 42 diz: "Students are
not a commodity." Obviamente não
podemos prometer alunos a ninguém,
mas claro que todos os nossos parceiros querem recrutar no nosso espaço,
isso orgulha-nos e demonstra a total
empregabilidade dos estudantes. Mas
qualquer empresa pode vir cá recrutar, queremos que venham - isto não
é uma coutada particular, de maneira
alguma.

Foi um projeto que adorei fazer,
representou urna grande mudança na
minha vida, da qual muito me orgulho, e trabalhei com gente extraordinária. Como em todas as coisas, teve
momentos menos bons e algumas peripécias no final. Mas segui em frente. Gosto imenso da escola, sou antigo aluno da faculdade, sou professor
catedrático, mas vamos embora, há
muita coisa a fazer, tomei o gosto por
esta coisa de fazer escolas, tenho muitas ideias, vamos tentar implementá-las. Não houve oportunidade de fazer em Carcavelos, fazemos na Penha
de França - "by the way", um bairro
extraordinário.

A marca foi criada pelo milionário
francês Xavier Niel.

A 42 não pretende ser acreditada
como licenciatura?

O Xavier Niel foi eleito pelos seus
pares como o maior empreendedor
francês dos últimos 20 anos. Ele fundou a operadora de telecomunicações
Iliad, criou modelos de negócio inovadores como a rede Free, fez a Station F, transformando uma antiga estação de comboios no maior campus"
de start-ups do inundo. Criou a 42 Paris em 2013 e, no ano seguinte, fundou
a 42 Silicon Valley. Rapidamente,

Não, a 42 não é acreditada em lado
nenhum, nem pretende ser, o que não
me faz qualquer confusão. Sou doutorado pelo INSEAD, que é a escola
de gestão número 1 no "ranking" do
Financial Times e não é reconhecida
academicamente. Um MBA desta instituição não tem reconhecimento
como grau académico francês. Mas
acho que o INSEAD e os seus alunos
estão-se nas tintas para isso, porque

E os alunos da vossa escola, depois
irão trabalhar nas empresas mecenas?

Haverá uma
explosão
de inovação de
novos modelos
de educação.
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falamos de uma marca reconhecidíssima
pelos empregadores... Além disso, qualquer processo de acreditação obriga a
compromissos que nós não queremos fazer. A A3ES (Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior) utiliza
como critérios de acreditação itens como:
número de horas de aulas por semana, número de professores por aluno, número
de doutorados por professor... Nenhum
desses critérios se aplica à 42. Seria um
bocadinho"travesti" tentarmos uma acreditação. A verdade, um pouco dura, é que
durante muitos anos as universidades tiveram um papel muito importante de certificação das pessoas, de pôr um carimbo
a dizer: esta pessoa está habilitada a isto
ou aquilo. Mas, atualmente, as empresas
são capazes de reconhecer, elas próprias,
as competências das pessoas. As grandes
companhias, hoje em dia, são absolutamente i ndiferentes a graus académicos.
Quando a Google quer contratar alguém,
é capaz de medir, ela própria, as competências da pessoa, e não precisa de usar
certificações de terceiros. Enfim, há muitas pequenas forças que vão afetar o ensino superior no futuro: a educação ao
longo da vida, a necessidade de competências humanas, mais do que apenas técnicas. O grau académico é cada vez menos importante.

E cada vez mais temos múltiplas identidades profissionais — fala-se na "geração slasher". Eu posso ser médico/
programador/piloto...

Não sei se sou dessa geração, mas tenho alguns "slashs" (barras)!As vidas vão
ser diferentes, vamos fazer muitas coisas.
Por tudo isto, o ser doutor ou engenheiro
vai desvanecer-se. É uma mania muito
portuguesa. Vivi muitos anos na Califórnia, ninguém se apresenta dessa maneira, é um sítio muito engraçado porque
atrai talento de todo o mundo e de todas
as áreas, desde o "entertainment" à alta
tecnologia, e as pessoas valem de facto pelas suas competências, não pelo grau académico, que ninguém sequer sabe qual é.
Está em desuso, basta olhar para o inundo da tecnologia e pensar que alguns dos
mais famosos empreendedores são "dropouts", saíram da universidade para ir fazer a sua empresa.
Costuma dizer que as universidades
deveriam ter uma missão e é muito
elogioso com o Technion — Israel Institute of Technology, uma espécie de fábrica de engenheiros que está nos bastidores da construção daquela que é
chamada a "start-up nation".

Gosto muito desse exemplo, o Technion é uma universidade extra ord Má-

ria, com vários prémios Nobel e uma
quantidade imensa de start-ups. E tem
servido o seu país em muitas dimensões.
E esse o papel das universidades, é certamente o papel da 42, queremos fazer
uma escola com impacto e ficaremos satisfeitos se daqui saírem pessoas que tenham grandes carreiras profissionais,
que criem start-ups, que acrescentem
valor ao país.
Gostaria que Portugal também fosse
uma "start-up nation"?

Claro que sim, gosto muito de Portugal, vivi muitos anos fora e voltei. O país
tem muito potencial, que nem sempre
aplica da melhor maneira, que nem sempre desenvolve da melhor maneira. Portugal podia ser muito mais se houvesse
uma ideia clara para onde queremos ir.
Faz-lhe falta um caminho, e também é preciso apontar caminhos à universidade: por
exemplo, a falta de engenheiros já era previsível há 20 anos, não é nenhuma surpresa. Este país, em certos momentos da sua
história, teve um propósito claro, às vezes
até pela negativa, no sentido do "vamos
destruir isto". O último propósito claro de
que me lembro foi quando entrámos na
União Europeia e na moeda única, depois
ficámos um bocadinho perdidos, e estamos assim há muito tempo. w

Em Portugal,
as pessoas têm uma
enorme desconfiança
de tudo, e somos
muito desconfiados
de nós próprios em
geral.
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Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe

Fórmula 1 traz:
30 milhões
para Portugal

Weekend

0•Proes

Entrevista a
Pedro
Santa Clara

Prova deverá ser acompanhada por 471 milhões
de espectadores e reforça notoriedade do país.

Ina Fassbender/ EPA

—

EMPRESAS 18 e 19

Sondagem

Ana Gomes
sobe à custa
de Marcelo
e Ventura
HOME PAGE 2

I nfraestrut uras

Costa rejeita
nacionalismos
mas faz apelo
às construtoras

Covid não alterou
recurso do SNS
ao setor privado
Valor contratado teve queda ligeira 1 Privados recuperam
ritmo de atividade em agosto e querem atender mais doentes
42% dos testes à covid-19 feitos fora dos serviços públicos

ECONOMIA 12 a 14

As grandes
empresas são
absolutamente
indiferentes
a graus
académicos
Perfil de
Pedro Matos

PRIMEIRA LINHA 4 a7

Fortunas

Pandemia
provoca entra
e sai na lista
de milionários
MERCADOS 22 e

Nutrição nos ginásios isenta de
IVA mas só para fins terapêuticos
Tribunal da União Europeia dá meia vitória em braço de ferro com o Fisco.
ECONOMIA 17
Publicidade

•

rf t h enpay

1

Multibanco e MB WAY
www ifthenpay com

O português
que aposta na
tecnologia para
combater a fome

