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COIMBRA: \

DA CR:~;:Z
~ REFORMA

I Dh~flIO

Pensa o c/r. VíTOR MATOS (E SÁ)
DE LISBOA

10 de Fevereiro de 1971(

Um ' catedrático da Faculdade de Direito, o
dr. Texieira Ri,bei'r o, e um professor da Faculdade
de Le tras, o dr. Vítor Ma't o,s (e Sá) pronuinciam-se
hoj e sobr,e a 'p roposta do ministro da Educação para
a reforma da Universidade. Depoimentos breves,
mas nem por isso m'e nos signHicativos.
U!m a
«ÜlPln'lI/iO
br,eV'e» sobre O a.ctJu.a[ IPIl'Odecto de 'lllml/i reforma. da eIdi\lIcI!IJção [13.JCionWl - o qne m,e
obriga (aquJÍe agora) a não
'Pedem-une

k

al~ém

dlllllll

esb~ da, ~~IC,a

ei1la oIbed-e,c erá
iIDIP()z<t.a,rá proamáWise dos p on ltios
prO!~ramá>biICo.s ql\lle a \PÕeIIIl
em j'Ügo,
_
Os t ex;t<Os básicos que o M.
E. N , acaba, de SlUdeitJar Q. dein tellIlIa a qi\.le

e a ouj a
c ede,r à

,l~

UM RE,FLEXO DA PROCURA CRESCENTE
DE PESSOAL EISPECIALIZADO
vênJcia para o povo portALgrulês» - c'Ümo bem ded1a,r a o
9!-. rrrlnistro <lia Ed'U'Cla'ção_

PO'I'Itanto, _ uma
dis,cussã,o
- cQ!WS'tI"Wliilva ex~ge, arrlltes de
mais, a cO!lrliPreoos,ã o das r elações entre o sistema ~
cac iorutil e o sistema soeLal
glolbail Üp<jIHilco, eco'!lJómiJ~,
balte púbilÍJCo pre,ss'llIJ;JÕem ulll1a
podiíbLca eoocadO!ILaJ iÍrrllsEllfida', etc.) do nosso país_
oIbjool'lLvamerti\Je, no
actAlJa[
AllÍás, o prÕPI1i'O si,st.em a
procesSo de emnoderlllirza.ção»
educatilvo de UIIIl p a ís Illão é
do PalÍs (à,o n.i~l dias estruatpen as o
«sisliEmla escoturas adiminis,(;r,ativaa e p ro- Lar» (e, dentro d es te, o ÔIO
dIUltilvas, d a,s r e'laÇÕ€s p Úibtlioos
«ensino SlUlPerior »), p ()is 1&
e de >braba,l lho), cujas tensões
oliuJ. O'UIbrOs age,ntes educatie]Ql)lÍJC,am qUlBa IPl'ÓiPrla d~ vos .. a Igreja,. a f,amíLia, assOn1ção IPro@ramá,ti ca da :re\forcilações váJri,as (de escrr'ito'res
e arttstas, e>bc. ) , os meios ' de
ma coincida com a c'ÜtllSciênoia OIfiJoirul de qThe «Se tra.ta comlUln.Lcaçã'o cOolec1'-iva (rn ass
de uma qlUeStão de sdbTeIV'imedia), etc.
em que a cirJ
,

s.eu ,

-=-

culação aos sistelll1 _ €ConómÍJCo e político é manor ou
menor.
Qwall poder'á s'elr ; então, o
peJJPel activ o de6ltes a,g€lIlJ~s
ecbucatilvos n o Iliclturul debalte
pÚ,bilLco? QualÍ.s os eStaWitos
jurídiJoos e as esw'iiu r as so! '"
c ioOOlltura,i s de qu-e dii~em
para ,artiouUlar e iP romo v& a
pers!PeCtiv,a ção das suas r,esponsalbl,llidades e exlPeCta,fliv3s
quanto ao prooesso educa;oi:vo?
Ltmi,tando-I!lo.!l, porém. ao
((sistema esc'ÜU34"» OIficiaJmeDite oopendente d a r8$O[ls3Jbi'lidadielS d o M . m, N . - é
visLvel, nas medidas agoir a
previst,as, a

pl1eOCUip aç,ão de
contriJbui1' para ItlIlllQ mOlbiil:i.
dade sooial asc,e ndeaue m a,is
an:rJipla., fa'ClLI'i tada (se não pe.
j'a,s de&V'an.tagelIls da o r:,gem
sodM da base de "eICt!'Illbamento e&mOOlIlitia ), pelo menOs por uma e)qJ)ansão d as
OiporÍlUl!üdades edlUJOatiIVaB e
pQr uma m e llho'r imlterdEl!PeJIl.-

dlêrucia dos cana is Ins W;U!ciona is de a.c,e sso aOs níveis superioret' do 'ensino .

ANÁLISE DA
ESTRUTURAÇÃO
Ainda <:tq>U'i,

e.s~aJl'ão,

porém

em ,cawsa, :'s relações €i..'1tl'e a
eXipallsão educatliva e o Óle-

s8ill1Vo'hvimen"o

sodoecOlnÓln' -

coo Assim, a

ex,pansáo dias
QPortunidades edJulCa>tiIVa,g po-

de ser r erf,j.exo da prOocu~a
crescente de 'P eSsoa[ es,pecialirz,ado, n'Ü mel'c'ado de >brabaIlhO, r equerido peàa «,m oderni'illl!ção» Opressões industria is

e administr altilVas).
E o ,a umeruto da ofelI"ta de iPesso aa quaJlilfÍJC<:tdo
(pelo sis>bema eS(){)Il,alT) pode actuar como e:stJímUllo dJo
crescimento eC'Üillóm~co , Ma.s
, o mesmo sistBll11a escon:!l-r pod e não produ2Í1!' o nÚmero e
() t'ipo de pessoas Il1eC€sS'lkios
pa~,a o fuill'Ci'Üname[lIoo do SIÍ.sotema sociai! ,~IOlbaa. Dalí a impOI1taThCia da delfinição dos
papéis sociais 1>~..r a qUe se ~:rã'O
prepalI',alr essas ;pessoais e das
quaUd{J;de,s qlllle Ilhes são r eqrweridas Ipa,r a os exeI1CeI'em.
Ora Se se tr,at;a, de deSeowO!lver o eSipídto d'= dlI1icLatilva e
de riscO oa.loo,lado, b em como
a e<fiJCliéneia técnica nooe&~á

ri,os á Ipa~~i1CÍip,ação ~eS!ponsá

vrli eJl1 ceo:J,t ros de 1ecisão e,
ao exercido d e ócios cI"iadores (1sto é, não didgidos), é
Óíbvio. que ellcs kão ;:,e'! pro·
mOvid'Üs e asseglll'ddos ('a ní-

vell ,docen te e discente ) ad;ra·
vês d aS insbi'bUições ,e5Colare,s
e circum·esco.la.t'es a r eIfO['1lnar.
Daí a impoI'tànf!ia, de uma

a,nálise d a estrutm-:olção (['Uilloional e h Elr árq'Uica ) dos 6rgãoS de gc) /}erno das Í<IIs'tit<wiçóes edu.c,a i:v,as e dos crúltérJos que co~sa,gram a srua aut,onomia (adlmilJJisDl'aiJiva e financci.l'a, p~ dagógi.ca f' cien-

t.íífÍJC,a )

Não menOs L(]liPOnalUte (e .
Mim) será
ailláJt.Ít;le das M'e-

k

s istêJlJcias ínsti'ÍlUciona,is» à
refOlrm a ( 0011 à srua eJl'€C'tilv,ação ) , €nqurufilto possam '1epOOdeo: das estlrutu r a s de aiUltOridade ,pI"eexistellltes e do 'PeSo
C'UIlTIJU,]a,ti,vo das decisões p reformislt as e do seu ,o omdicion amelllJtO eX[l'a-esco,1a,r.
Um último probQ cma, pos-

to P ela lógica das 1l1e'Ia.çõe.s

00-

tre o SoiSltema escola,r e o sistoma, so:ciao] globa,]: dlecver€lrnos
COIDJOlulLr pelo r ecOOIh ecimBinto do papel] pass~vo do s·isi;ema e.sco'lar em fa Ce das presElOOS s ociais, ou a eoo1cação
pode cOnltrilb uir, ac tivaaTIloote
pa,ra a mudan ça socliaJ? E
como? P elo po'C1er da inlV\!stigação ino vadOll'la 'e da Incidência so cia de nOVas ideias
e cÜ'nlheüÍlmelnto s ? Pelas consequências o eSlco'allTI81l1Jto, na
sisbelrna o OUipacion a] e n.a vida clÍvi'Ca, c1 s l'epl'csentantes
de uma. CIQlUiclênda pil'oSiPecl1 iIVa e cd,ti, a fomenltada, [lO
in'berior de In sti'tu 'ções autónoma,s ?
O o~roulo corri,ple ta-se e os
PO;ll'tos d ecis VO'i rea,paI\eK!'em,
na lógica do sistem a, An alli-

-

Dr. Vítor Ma,tos (.e Sá)
Contl'i.buir pa,ra uma mobHida dc socia l

sá-lOS, in COnc1'etO, selr á ,a melhor ,maneIra de medirmos,

consbnutilvamente, a vLaJbiHdad~ de uma r eform a qrue
oonf·ia na relação E'Jn:tre cul-

twra e lLberxi'ade e vê no !P0vo o seu alvo e o seu mediado'r objectilvo - COmo ' se ;po.de cOlÍrJolu,k d as palav.ras d()
Sol' m i'ni.s,tro 'le Eduoc,a ção,
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ESCOLA/ALUNO
- CAUSA DOS MOVIMENTOS ESTUDANTIS
MOSSEGU.NDO o d e b li t e
aberto acerca ela retonna do
~, desejado, em tennos
claros,pelo prof. Veiga Simão,
publicamos hoje o ~en
to do prof. dr. Teixeira Rtbeirp, catedr61ico da' Faculdade
de Direito ele Çolmbra.

• Depoimento do prof. TEIXEIRA RIBEIRO
p;eneilrem dó sell e~Lrito de
tmlOlYl\Içã:o. E é- iPreciso, aind>a; que o C01ltex;to so.oLa1 IJ€'rmJ;ta o cUlTtWP desses, va,jor,es
s~~mos da

iPede-me o tcDiJá,rjl(} de U-s~ )pa,l6!Vl'81S, .&dbre o pro)eO.tIo de Nf>oI1lll,a 00 eru;iino

~ o rnJim,ist4"o da !EdUJCalÇãG

se

N~l truJbm,efuú à!l!P're~- do PlaIDs.
Das suaS hltrllhas geralos,
iIU
de ~o1'ld;0 lCOrn fi.

ore,

.roa

~ Poâ!s j.o-a. eaJP.arZ
~ dontlrilt>'ulLr põidero...~:men<te
piIjr.a. o dllOOlliVol!V'im~lltto da.

eronarnia, a

~

d:ilruag~

,

OUlltU!I1
. ~, I() progcre&SO
d@ncJa. Él oomo. ~ ~
rêtfOr.ma rad/1cail-dUimi!t

j;§to . .

&

,di.mna

~ que rorrílPe JCOIIIÍ mlU!'
_, das ~ a41JqUÜ<lS6nt-es

~,
.-m
estrwUlbraiIo.
o.r:ieIi
. o eIlSino
-nas _e1tltimas
de.~s-o~o.

. ,-

. .'

SImão não eStá de

liIIJiêns apeiIlaS IPOr

p&-

a ter c<m.~, 1:amlIJém. o está pOlI"
' - ~ ânii:tno. !pa;ra a aa>r€-

"4Idn..
Claro

-

que a reforma t eI'l.r

de I\'\e!Ilcer 'Il1JUiitas dilfi.0Uilidra-

dêooia e do en-

sino, q'll'e são o amor ·à V€I - Ôi3IàJe; a J;i/beJlJd,ade de crRica,
a t61erânda. Só assim, 'co:m
ereL'to, é q\1J6 ati escola's, ro'br€t'llldo - aIS 'de iI1JÍJV~l SIlliP€l'ior,
poderão. kanSfor,m ar ' em alUtêntkas C'OIDru:nidad€s de trabalJho.
Mas é iP rools3J1IlIente . a l1Ja' O'_
pós'j,to d aIS esco1'a s de Illi'Vru
sUJperiOil", aas Unwel's>iIdJ!l,des,
qUe me iPal'ece c.1a'll'diJC'a,nté o
proijooto dia. r~omna" Com\)
é que ihão-de as UniIV-ersidades transd'or,ma;r-se em ,CIOmru'
n idades de traibaillho- <Se não
se garatnlte aos ail:umos uma

1iooI· q'llie .me prOlliU[llJC'ie, em

cOIweniente lP'all1ti'oi!PaiÇãó 0.06
Prof. dr. Teixeira Rj:bei"o
-Romper com ideias
. anchilozan~es
.
~,a, IS<OT d-.:!Vidrumente
exeoUltada. É prêciso temiPo.
'É pr€ciso àJinJheiro. ili precIso

. des

(]:ue

os ,prof€tSSo!'\!S,

cQS '

seus óngâos de gov'etl1iO? Seg\li!lldo O prod€cvo, 09 relPlI'le_

seIJJtantes

mwes- - sa

tilgaidores e06a1'll'I1í!6 se COII1'1-

dos

a1unoo·

não

terão assento ;per,mrunente nO
oon<Selih'O ill1wers,ttário (ajpenas (I)Od€'l'ão ser oon~OICa!d:os
semiJ).re q'llie esttejrum em cau·
a~sUintos do seu dkectio
i1ntere6IS€I), quamlClo é àquele

conseJlho que cOllill?e.[e tn:aç·a.r
as -grl3Jl.des tinlhas d e OII"ient aç,ª-o da. '\l'i da >da. Uruw erskla'de.
A,inda. segundo o lP,r ojecto,
não ihru'ferá repr,esentamJt.es dos
~1;uno§ noo C'Onselihoo directivoo, uando a estes- lPertence,
áiltém & dii"iig.ir, frucaliza,r a
v!'da,. da Uruwersi.daJde ou da-

DeSIP-ectitva.

F;IIJOubdade_

e~tá'" lPelo:,jp~roecto,
aos . ~udaJii:tes &

Nem -

:gaITantida
lP'artici'PA--

.ç:ã:o na 'V'Ota;Qão doo três uo-

mes de ,pro!feS\Sorea catedl'iá-'·
ti'00IS, dent re os quahs, o minis.
tro ihá~de eB!Collher o lI'eitor da
UruLv 'e'l"lSlId:ad>e OIU o
d.a Fac'lllldalde.

di'l'ectoc

Mas,então, aj,nda não s>e re:
das C8.,us.as - e 'JdiaS m.a:is lI'eJevalIl.res
- dk)ls IllQSSoS movimentos· eStUldarutil! é o dhvórcio entír,e $
plWOIli em que JU!l1lJa

esooIJ;as é os al1Ull1o.S, é o f.acto
de os ailiull'liOS- Ill,ã o terem voz
em JID;lIJjiét"ia de orieJllt aç·ão e
g<l!V'a"OO das eSiColas? JUl1ga-se,ponvenwlI'Ja, Sllficienlte darJl!hes - IOO!ffiO se \PIl"evê - r.,presentação: - nOS
C<JIl1SetiJhos
a'oadémi:c:os, isto é, chamá"los
alp enas '8. cooperaI!" na reSoLu,ção dos IPTDIJ>l.e'l11as peda,gógic,os e oUJlibUlr~?

,

__

A l.sso GlC:reSCe qUe se con-

na às

lP~as UniJv-e'TS'idadeS

a ·ellrubo.r~io do. Iproj.ecto- dos
seiUíS ~fuiOs. CO.nJfi,a-se, poi-s,

el:aljJ()~o d>esse IPl'Djeüto às '
Unw~&dades
actuais, ' a'os
a-cbua~s Se!lAdOS; Mas
sque- .

.a

ce-se, ootiãi>, qUe não há nas:tes a'eJPr-esênltâç,ã o- dios e5t,u-

'dâillit,es; ~ e

semação

riem i;'e'<}uer re!Pl'eadequada dos pl' O-

f esBOreS € do.S -asS1&te!ntes?
Eils .a:qui ' as obse:rV'açõesde

m â,i or ton1.O ql\l'e~ lÍlle suJge,r e
U!l1lIa IPrilITleira tteit'U lra dos 1\)ex -

tDS dia

IT~o=a.

