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D'I Á'RIO DE,)J êrBOA
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COIMBRÁ: ' ,
DA r~''''_Íl"~r;;. ..

A REFORMA

---'

I

• depoimento do dr. Vital Moreira

o

que pensam os professores das linha,s gerais
cto Ref,o rma? Como a vêem e como a encaram?
têm dois meses pa'ra o d izer publicamente, Depo,is?
i G reforma na prática. O'u a impraticabilidade da
reformo. Todavia, para já é o depoimento de um
professor -assi's tente da Faculdade d~ Direito. da
\J.niversidade de Coimbra - -- o dr. Vital _Moreira.
Om jovem assiste nte.
1. O sis,t ema educa1tivo
ªd<tuir.iu uma .iJmpor'tálllCla
4!e qUe se não pode1ria susW.1d,t ar ainda há duas ou
jiês décadas.
1t>ua,s razões se poa,em
aduz1r para esse faclt o:
;!)'l. O crur::l.·cte,r :f1undamen. . mente lJ11d'ustriJa,l da e,s. tsu\fa económica, asse11ll1iO progres'so das forç!a :s
. ,a s de PQ'odução, e}Q1e Iteim como condição um
. " ma ooucativo am:pl.oe
--- . amOOlte aberto, que
ende, as n ecessári,a s
icações t é c n icas e
HilCas e funcione corno
a d e ilIliteg,r1ação culal (ildeológLca) da so:cieill1dustrial, s,u,bsti,t u,Ln. oosta função os siSlteriljas tJradLciona,i,s (famílla
ê r'eUgi1Lo).
Ib) A ilmpo,r tância do S1S·~ a €'<Íuc,a;two advém-lhe.
:"1' oUltro lrudo, do seu pa. <hl acelerr-ador ou fo'€ItlItador do desenvolv1lJI!ê!l1ito ec{)nÓllnico e social
t lalnida do fructo de qu'e,
sendo hOje assala'l'iado a
:ifjMolI" par1te d,a püpulaçáo
~t!i:v,a, é o sistema educrutl~ qUe deteI"!l11ina mais ou
.~.p
. nos es,triltameil1te o lru.~ de cada um na esc aIa
o.fis'siOlIlal.
'~strus duas obse;rvacõos
~1icam, por Um Iadô, a
~cels'sLd,ade de !eforrnras no
Jstema educatl'Vo, por (lU_.... .- lado, o eSrpedal signift, 'âdo e ,a;s gl'ail1:des expec,t a;. iVa-s que nelas se deposl'Jn. em p'articu1a,r n.a da
)lversJdade~chave de todo
. <Sistema educarti,v{). ·
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A Universidade continuará
a abrir-se apenas
a uma minoria seleccionada

cas da formação social portuguesa são um limite ás
oossLbilidades ele movimentação do sistema educativo,
úu postuQar uma dinamica
independente e determinamJ,p deste, seria dar Drova's de uma singular 1ri1.uni
dade á e'vidênc,ia his:tóQ'Íéa
e á ~'ea;lidade presente. Mas
também sign ifi.caria se.r-s'e
prisioneiro de um assaz
simplista mecanicismo afirmar da a nundada re·f orma
qUe ela não visa ou tros
objectivos qUe reSloo nder ás
necessidades - a c tua i s,
manifestadas - do «C{l.pitaZismo

c():rwentracionista ~

(monopolista) poTtuguês.
De q'ualquell' maneira, isso não é uma crítica - é
uma eXJplLcaçã.o.
Por tUdo isto, a critica do
proje.cto de reforma, como
taZ, exigiria que se colocassem entre parêntesis ().~ indi-cados limites objectivos
exte,rdores, e que a reforma
fosse rupr'eciada, não €cm
{unção do m elhor sistema
educativo, mas sim em função daquilo que é 'Possiv1e t
considerando como dados
as relações estruturais determinantes do conjunto
da soci,e dade portugClesa .
3. Há reformas e l'e,f ormas - as «posslveis» e aS
<dmpossd.veis». Ora, mesmo
pressUpüntdo que a variável
política 'ContLnue a dar luz
verde, o que tem de afirm·a;r-se é que - embora faltem e s t u dos concretos
(anunciados, mas lião ainda pUhUcados) sobre esses
me1io s: projecções da pO]Y'.Ilação escolar, necessidades
CR íT I CA
de ;pesso'aJ docente, ':}qui,p aEXPlI CAÇÃO
mento, etc. - certas duvidas sUl1g,e m quanto á pos-...--.;o- ---slllm1da<ie de alguns dos
prlncipais objectivos do
projecto virem ,a 8elr alcane·a dos a curto ou a médio
pr,azo. A ,ac.tual estrutura d,e
priorIdades d'as deSínesas
pUblicas não deixará de
faoor sentLr aqUi o seu
peso.
Estas obsea.'Vações servem
S;P€lI1as como exemnlo da
conveniência de não ~ to-

carem tJrombetas por resulta;dos cu j a consecussão
erfectLva e em tempo uti:l é
(ainda) bastante prob1emática . .

ESTRUTURA
AUTORIT ÁRIA
4. Há reformas e reformas
- as «boas» e as «más».
Embora tais juízos tenham
de estar sUjeitos a uma cuid'adosa margem de relatividad,e, a !reforma deve ter-se 001' bOa quando vem fa
vore,c er um melhor desempenho das tarefas que objectivamente devem s(,1' as
daqUilo que se reforma .
Em que medida ,; que 1si'oO rucontece ~m relaCão ao
proj<ecto das linhas g'e ra!s
do ensino superior - aqu ele a que se deu prioridade
de reforma?
a) Esse projecto, além d e
soluções longa e una ,'!-ime·
mente reivindicadas , mas
de rela,ti:V:aID ent€ escassa
impo'r tancia (OOT ex'empl·).
sUPl'ess,ão das provas de
3!ptidão), contém ,c ertas outras disposições de princíPio Q'ue, embora correspondendo, também, a anUgas
e instan<tes exigên~ias (por
ex.: autonomia da Universidade) , só ganharão signifi.cado ,p erante a sua for-

mulaoão legislatLva eonc~',,
ta e, mais ainda, na sua
actuação prMica.
A este respeito, deve. desd,!'! logo, notar-se que todos os Ól"g,ãos individuais
d,e governo da Unive;rsidade - reitores e vice-reitor,es, direc,t ores e subdireotores de Faculdades, d irectores de departamento, directo'res dos in.stiltutos de
investigação -, COIIltinuam
a se,r de nomeação mLnisteria! - ainda que , agora, escolhid{)s de 'e ntre uma l1sta de três nomes e~,eitos, ou
OOr prooosta de ou't ro órgão -, o mes'm oa,contecendo com o órgão exeéutivo máximo pl"evisto: o
Conselho Directivo , Em r elação . a eles c€Il'tamente
não deixará de va;l€rr a afirmação do estatuto unive'r sitá·rio vigente *g'U ndo a
qual se trata de «reip resootante(s) do Governo junto
da UnLversida.de » - e não
o inverso.
. AliáiS, eSrte dom1nio da
organização da Ull'iv'ersida de não será, decerto, aquele qU,e levantará menos res,ervas, Efec'tiVlamente, em
alguns pontos, o pro}ect.o
agrava soluções. ou mesmo
retrocede, em relacão ao
actual esta't uto (de 1930).
b ) Mas, se o p!I'ojecto não
altera. senS'Ívelmenrte, a

actual estrutura autori,tária
da Universidad'e, a,1 gumas
modificações slgnificruti'Vas
se constatam no conjunto
do texto.
A. ênfase dada á investigação ci.en tífioo., a possib ilidade d'e no gov'erno da
Universidade virem a estar
repres entado!': ns interesses
económicos, e de a Univ€Tsidade se vir a enca"l'rega.r,
por encomenda . .fIp proJectos de in vestiga.ç ão a'p licada. tudo isto sugerindO uma
colaboracão entre a industria e a Universidade, viola
a imagem <la tradiJeional
Universidade aristocrática
- formadora, de «élites»
que havia d.e gove.rnar ou
pr eencher os quadros da administracão - fechada sobr'e si. cuidadosamente imu_
nizada face aos vírus do
exterior. Com efeito, f,a lar
agora de uma porta aberta para a «'industrialização
da Uni:versidade» pela colaboração ou conc~ r to entre as UniV1e1rsidades 'e as
(grandes) empresas - n.ão
é, nesta peirsipect1va, lev,antar "'1€ nas Um p~uantalho .

. CARÁCTER
PROSPECTIVO
c) Entre as 1:dua.: culturas» - a «literária» ou
clássica e a cie;ntífica - o

proj ect.Q coloca o a"cento
manif'e stamente SObre a
ultima.
Este , relevo atrioU1do no
sis't ema edUl~ativ{) Jllive~'sl
tário á inrvestigação e á
ciência corr'esoo-nde a exigênCi,a s de for mações ;industriais avanQadas, nas
quais a ciência se tou:noua
princiPM força d€ produção, e manifesta o cará-cter
histõricamente .~it1/;ado, mas
simu,l taneamente prostpectivo, desta reJorma.
d) Contudo, esta ,a centua ç ã o da investi.g,a ção
científ:ica não significa que
o projeoto COloque a Un.iversidade ao serviço de
«técntcas (imedi,atarnrente)
utilitárias». Pelo cO'l1;trário:
a. Universidade continua a
se'r uma fOil"madolr a de «éJjtes», não uma fábrie'a de
técnicos em massa. Esta
ultima funcão foi de1ixada
a outras «êscolas superiores» Que não a Untversidade: Institutos Politécnicos
(que conferirão «sempr€
um titulo profissional») e
outros instibutos -especiajs.
Esses dois plan os do ensino superior reuresentam'
o coroamento de uma outra
s'epall'ação - que se indcia
imediatamente a se,gUiQ' ao
ensino básico - entre -a vLa
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Dr. VITAL MOREIRA
Há reformas e reformas

le segue para a Universid~de (liceu «'Clássico» ) e
aquela qu,e a eJ'a normalmen,t e não conduz (agora
designada nor «Hceu té'CIl11~O » ). A existêhcia d'e duas
vias - e dois l1iÍveis - de
ensino cOI\resnonde, p(lr
~iwa vez, a Wma '8eparacão
t e.al na estrutura somaI,
ue constitui um dos tais
imites objectivos de QU~
e f'alou no início.
e) A Univ'ersidade, disw.ensadora dos graus acaa6micos mais ,e levados, cen6ro da rna'is alta cuHura e
çla investLgacão mais profu,n da. con tinwará a abrir; s,e .apenas a uma minoria
Sele,c cionada, vedad,a a todos aqueles qUe continiUa~ão a t er qUe ficar pelo camiit1lho - a maioria não u~
trarpassando o primeiro
gr.au, alguns nem s'equea- o
oncluindo - ou ,a escolber
a via mais «,pobre». mais
'«utmtária», mas também
mais curta e menos custosa
- Hceu téc'n ko (+ institu to .polité,crnico) - por mo ti.vos ahl1eios á sua vo·n rtade
ke contra ela!) e á sua capa'Cid3!d,e j.n telectual.
1 Alte.r ar es.,>a situacão n§,o
~stá, porém. ao alca nce da
reJorma. Não há que r e.criminá-la por isso: á reforI
JUa
o que e• d·e ~'e f orma ...

