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A REFORMA

Regressando aos de'poimentos de profess-ores da Universidade de Coimbra, publicamos hoje o do dr. Ca-rlos Alberto
Santana Maia, assistente da Faculdade de
Medicina, que se debruça sobre a reforma
em geral, e suas atinências com outros
sectores d·a vida nacional.
Como foi anunoiado ao
>aís {>e.o miniBt.ro da Eduação Nac:onal. vai o eIliSmo
er aJvo de profúnda ref01'na. após , long-o período de
,st.agnação. em qu..:l ape-nas
e verificaram peq.uenos aranjos. s-empre supe.rficials e
aroela-roes.
E:aborada em curtia prazo.
acto qu.e importa real,:;!!-r,
relio'rma ..sai como c-onoe_
uêno:a ló.glica do reoonheci_
ento ge.raJ da necessIdade
profunda modificação no
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moldes. mais ou menos redimentos. eles sedam peruidos
dentro do COndlOlOnalJ$illO
sa,uae inteLectual, de deseJá_
cais.
na su-a quaSe tota.:,i<lade e.
geogJráfico a que .se não pode
v~el conc-reMzação.
Desde os movimentos ocor_
fugir.
asstm surg~u mais este fa.cA.pojar a Reforma implica.
ridos no selO das UniverSIda·
tor de vulto a determ:nar o
É. afinal. o que oom vmdo
por outro lado. aoredita.r na
des até á constatação dia fora·
impe,rativo a a.contecer em Espanlla ·e
e n v o lvimento
sua vi3iodidade e desejoar os
_ ca rentabilidade do eThSlOO,
n esta «batalha da educação»
qUe Portugal. po,r ma iorlia de
&eUlS resul tado.s - p,revisí v,eis.
integrada. de resto. numa
razão, teria de seguir. pro.
uma sér:e de factores COlO.
Neste ponto se situamalgucou o problema em constan
cesso este traduzido. no secmas das inte,rrogaçi>e.s que
seotor do ensino. cons-:derate discussão de tal modo :me
tor do ens:no. peJo alarga.
julgamos da maior pertillên.
do caduco e obooleto fa.ce ás
sobre e-Le convergiram as
mento substancial do campo
cia.
rápid'as mutações do mundo
atençÕes gerais da Nação.
de recrutamento de mãú- neactual.
I!: V'elrdade que da 1ettU1'a
-obra qua.l:ficada, indi,peU$á.
Pela sua efectivação se
dos
texíos
prog:ramátiCOS
vel
á
construção
de
uma
SOo
vêm ba,t endo desde há anoo
EMIGRAÇÃO
anundados não ressalta a.peci.edade
t e c n ológ:camoente
num movimento de amplJ..
nas um desejo de ma,i or ed'i.
avançada a qUe se quer adeE EDUCAÇÃO
tude e profundidade cresceno:ência da máqUina do en.si·
rir.
dirigida
por
quadros
tes. la.rgos sectores da opio
no; a declaração doe que «8
competentes e eBlrac·teriza<la.
o próprio fenómeno "m,L
nião publica. tod05 aqueles
educação do individuo é a
globaI.JTJ€'nt.e, po-r uma alta
gr3ltório
oontribuiu.
decisiva·
ali-inal quoe. discordando do
finalidade primej,ra do sis.capacidade
de
produção
e
mente. para que o proces..qo
sistema educativo vigente
tema educao:onal e que toconsumo.
de renovação a-gora anun_
por razõ-es doutr:nárias ou
dos
. em regime de tgualda.
Atingido. portanto. o tem·
ciado se t.oJ'llasse inadiá~l '
utilita·ristas. pugnavam pela
de doe oportunid.ades. devem
po em que n inguém pode
na
realidade
se
a
emigraçã~
sua estruturação em novos
noontrar neSSe sistema as
iá desejar mais educação pa.
maciça foL de início. mf'nosvi-a s que ga,rantam o seu In:'1_
ra
si
e
menos
para
05
oup-rezada por uns. esquecid'a
ld..enável direito á educação».
tros. a via da reforma toro
vo'untá'riamente pO'r outros e
mostra cla,ramente. na Intrando.se
h
:stóricannente
ve
até desejada por alguns que
ra si e menos pa,ra os outros ten ção d o Minisro~ preo.
Dr. Sa.ntana. Maia
não se ca,n savam de a-p ontal'
w 'paçõ<: d-e outra ordem.
a
via da reforma tornou-se
as suas vant'a!!,€,ns. a verda.- Inrerrogl«1ões per,t inentes
kreversível.
encontrando
SE.'"
de é que ela se tornou a curo
h ,i s t ó r i c a. mente ven~:àa.s
I NTERROGACõES
perspectliva mais am,pla e
to ·pra-zo al'a.rrnante entrando
qUe a<brangoe OUDros sectores. as f o r ç a's d o imobiliscla'raantmte no domínio das
SOBRE ~
mo. por mais poderosas que
como Os da saude e seguran.
preocupações onciàis. po.r -se
A REFORMA
ainda sejam. E a prova dismo
ça social. nos quais g'e _ "If'ter entendIdo qu.e result'3~á
lu m b r a m já. igualmente., · es,t á em que nenhUlllla destas
no a:g;ravamenoo do mot'l vo
forças veio a~nda combater
Mas será possível realiza.r
toendências reformistas ; traque a rJ.etoerminou - (} des·
ta.se. 00 conjunto. de .oegu>liI' a reforma. utUizando a pos- . uma verdadeira democratizafasame-n to da eoonom:a n a.
s~h:rdade de a criticar de
ção do ensilo no contexto da
na eseka dos países com os
ciona·1 em relacão á de na.
actu al sociedade portugU€lSa?
viva voz como o próprio mi·
qu ais se pretende a associaçõe.., próximas.
nlstro da Educação sugeriu
ção no caminho de uma VIa
()omo se ~rão a.sse,gurar
No campo do ensino fácIl
a todos os portugueses nu.
eUJI'ope:a. unica Saída possífo! onnclulr que. por pequeas m€smaS condições ele eduma atHude de indesmentiVlel
vel____________________
do suhdesen volvimf'nto
cação pré-escola.r a todas as
nos
quoe __________
fos..<>em os Inve.!'ti.
__.....
..........
~--------_ I
crianças e mesmo estender
a escolar:dacte obrigatóriJa
doe 8 an% (mínimo europeu)
a vodo o Pais. oom a neces.
sá1ria cobertura de escolas.
de meios de transpo,rte - a,t é
elas e. sobretudo. de profes-

sores compet-enties?
Como 11'ão ser encarados
os esta,beJ.ecimentos de en.si.
"'\
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no .partlcUlar? Não , na verá
que ·distlll,gu:r. pa·ra já. ent-re
Os qUe pOdem de~pennar
uma func;;ão o\lUpletllVa do en. Sino of:C1al . . ;Il.>uf1ciente de
certo áinaa por longo peria- '
ao daquei·es que a.penas ' VIsam uma marcada &endênria
lucrativa e ou arlStoocátlca'!
. E a cont:nuação ...a aquisi_
ção de (,'()nnecimen·tos para
além da escolaridade obr:.ga·
tóna f:cará. mais uma vez.
ao sabor da selecção econó_
mica? As própórias bolsas de
estudo
serão . distrihui das
com qUe critério?
Como vl.rá a ser équac!onado o com;p~exo problema dos
método" de avaliação dos
conhecimentos? .
E o própr:o ensino. na SUa
forma e con&eudos. como vat
ser reformado ? Procurar_
·se.ã. S'Obretudo. enso:nar a
a;prender e a.prender ensinando. o que implica profun.
da ' mua'ança nos métodos
peda;gógi ros. nome.a.damen te

relações habi,r,ua.is pro- ·ga,['. ~.o menQ6. um círcll-lO' '
foessor _aluno?
q.ue a·1X> aquI Se tem manU· .
Será p.reténdidQ' e conse- do 4em a slado foe<>hado.
gU:do que o ens:no. a pa·r de
. Po!' isso. procurar entra;.:'
pro'p:cíaL ,um . ltltº grau de . vá-la pa·rpce_nos .ati,tude.· con.
eSl*ecia1:zação . nojélndsp€n_ ' deriávei. ' Por I negativa;'
sável ori.eta,mbém em todos radll;" po.r vow<:Ia'" a_oó iqa:lO-:
OIS ·po.r tugueses _umà ' .verrla. . gl'O.. ~ ,
.' ~
deLr8 educação ' lSt.!> , é . . um
-;;endó- a ed\Ícaçâo uma' ,.foor.
conhecú11entó ,'mte-gra', .do ma . d~ ':.e..~t8.,r tio m:uIIdo",
mundo ' e uma at.i~uc!e _ cons· 9.preE>n1:a;mos corulcientemof>n.·
c'i!!nte perante ele?
- te a ~ua r-ealldacle e p.eranr.e
No que ' tOca . ma'ls partl-- as ' rond'i;õe~ ohié<'t'Vas , de
cularmente á' Unive·rs'dade momento , slg8JmOlS o camlc
se {> de el'Üg'a.r sem reSoE'rvà,g nho qu~ permlHrá ma:o,.· re...
a sua anunciada autono.m 'a <-entiV'dadop - ao<~ va!ore<' aue
. arlm:nis·t,rat:va e perla!!n!!Il'3 . ver-da<le'i.ra.m-entade-f'n·v", ()
como virá est3 li prore&<;a r. homem p lho(> d~m ' 3 d·'gnl •
..se? Quem fairá o., e!1t8'utos ifar1e nu'e a oróoria so<,lof'1à-d~
e aU·e e..~ta·tut(lo<: sur~irão?
ter~dp !'e<.~pe',t~' rp d~fen1er.
E como Sle-rã<> l'esolvlrtC's
Como dIZ Morin ' " «eorr· luos orohlems,. ran1enta. da Q\8,r .de ú:ma . ~·rk!?'.a I'}rof~tl:
g'es~ã<> un:wr,,'tá.r'.9 e dSl le_ <'8 toemos para o fU<t,t!'fO pX1.
g"~'fH'ão C'tr('um-e~ro'a,r? '
fVi!..,·';las R ('(1·mop,.q·r poe'a pldEstas são al!1'uma. int".r_ crlln"'-a de ludclA.Z: a ·l'on.g..
rOQ'a<;ães oue nos ocorrem e C"IIru-ià do rea,l é no fim dea OUe 3 Refol'1tl'3. t;e.rá de res.. ""ntas. TY'~.'. t6n-'('9 nu.".' tóc.
na~

e-er.:

pond·,,"!'.

no. o • .p1Ix··l'ef< !n<e()ll>glco,•. &

a situação do e·ns·ino
em Portugal Tr""'ho·rará (!. ln
dllh:+áv-el. vindo ' ~e a ala.r-

"","n~.n"q

Qu~

'·~nl'rl.l'l1
m(~fi~

a , n~sP"n{'·~().q que-

f(wn "" f'Ool'l1l>!l!te ,06
d-es'·'ud'f!os».

