A DEl.fOCR.A 'J:'J;ZiLÇÃO DO ACESSO AO ENSINQ
1) A POL!TICA FASCISTA DE BNS INO

-

A- Sublinharemos, desde já, que o fascismo em Portugal representou uma longa dita
dura terrorista, exerciada pelos monopÓlios, associados ao imperialismo estranceiro,
e pelos latifundiários.
Com o golpe militar de 1926 e a instauração da ditadura fascista, o aparelho de
Estado foi posêo ao servi9o das torças reaccionárias do grande capital e dos gran4e8
agrários, arredando do poder a pequena e a média burguesia e entravando o deaen•olvimêntõ do movimento operário.

Através da acção compulsiva do Estado, apressou-se o processo de centralização e
ooncentração de capitais, tornando-se o capital financeiro o senhor omnipotente da economia portuguesa.
- Mais, o desenvolvimento do capitalismo monopolista promoveu a fusão do poder 4o
Batado com o poder dos monopÓlios, ou seja, conduziu à fase de capitalismo monopolia
ta de estado.
No entanto, este elevado grau de desenvolvimento dar relações de produção nãO encontrou um correspondente desenvolvimento das torças produtivas, que permaneceraa a
um n!vel extremamente atrasa4o.Esta é, aliáa,, uma .das características originais do
nosso pa!a (derivada sobretudo do tac to do Portugal ter sido, até agora, um pa!a colonizado pelo imperialismo estrangeiro e simultaneamente um país colonizador).

-
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:B-Em segundo lugar, importa referir que -a -cultura dominante e sempre a cultura

da classe dominante e é determinada pelo grau de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de troca da sociedade •
Efectivamente, no caso portugues, o ensino vai veicular a ideologia da claaae do
ainante, subordinar-se cada vez mais aos interesses dos grupos monopolistas e, ao
bretudo, vai ser moldado pela forma ditatorial de que se revestiu a sua dominação.IJ
to é, a polÍtica fascista de ensino para além de visar a formação de técnicos para o
capitalismo e de ideÓlogos para o sistema, toi ditada no fundamental por objec.iYoe
predominantemente polÍticos.
Logo as primeiras medidas do regime , ao acabar com o ensino pré-primário ofici-

..

-

=

al, ao perseguir e feohar as Universidades Populares e colectividades culturaia, ao
expulsar e prender inúmeros professores •• estudantes, ao intensificar a propaseD4a
fascista nas escolas, toram subordinadas ao objectivo polÍtico de manter as graa4ea
massas populares mergulhadas no obscurantismo (e portanto presa mais d&ci l da expl~
ração) e de tornar a juventude passiva e subserviente.
Como resultado da estruturação geral do ensino, da reduzida rede de instala9Õea
escolares e sua localização geográfica, do elevado custo dos livros e prppinaa, do
número insuficiente de bolsa~, dos mecanism?s selectivos anti-democráticos (que •~
pulsavam por motivos econÓmicos uma percentagem elevada dos que apesar de tuto conaeguiam ir chegando aos diferentes graus de ensino), bem como a existência de duaa

vias de ensino médio pe rfei t a..-non t e distintas com ce.rácte~ econollicaaenta aeleetiYO
\
(que impossibilitava à larga ma ioria dos estudantes oriundos das camadas trabalba4s
raa o acesso ao ensino eupor ior), aa portas daa Universidades eatão aberta. apena.
a uma minoria priveligiada.
O domÍnio absoluto do fascismo sobre toda a vida escolar era pranticlo p.
pela nomaeção estatal dos reitores e directores, pela ooeposição doe Coneelhoa Eaco
lares, pelos critérios polÍticos de admissão de professores, pela impoaição de ror.aa
de organização corporativas, traduzia-se tamb4m pela tentativa de cortar por coapleto as liberdades democráticas, corporizada quer numa extensa legislação ant1-ea~u4~
til, quer na invasão permanente daa escolas por torças policiais, quer na aae&9a . .
constante de incorporação militar para servir oa interesses colonialietaa.
Toda esta prática era ainda cpmpletada no plano *'••té~ pedasóeioo, P.!
lo oampear do autoritarismo catedrático, do obscurant i smo, do carácter ant1-oien~!q
co, mistificador, acrÍtico do ensine, agravado ainda pelas deticiênci&8 ea iaatalaçõea e laboratórios, pela super-loiação das aulaa, pela escassez e aá prepar&9ão cloa
professores.

-

-

C- Este panorama, acima retratado, oondusiu a uma situ&9ão de completo oaoa, de or!

ee profunda no ensino.
g assim 'ue os atrasos do sistema de ensino ea relação às exicênoiaa 4oa
monopÓlios, e a agudização da luta oa tudantil, o seu carácter de massas, leY&1"&11 o
governo fasoi!!lt& a esbo9ar uma af.ri& de •reformas• que, por um lado, tent&Yaa a4ape
tar o ensino à nova fase do oapi\&liomo em Portugal ( o capitalismo monopoli•\6 4e
eetado~ e, por outro lado 8 dar uma reeposta demagÓgica visando paralisar a luta estudantil e oriar a expectativa nas massas populares.
Assim, e até retirando li9Ões .de fracassos anteriores, o ~asoia.o ela~
rou nos Últimos anos uma polÍtica mais coerente e poasuia puojectos alniaoa que procurava efectivamente aplioar.Porém, acossado pelas próprias condiçÕes inerente• ao
e• tl•ma capitalista em geral (em que a anarquia prÓpria a este modo de produ9ão t.peJe grandes "previsões• e IIUito menos "planeamentps") agravadas por oontradiqÕea e
dificuldades especÍficas (como as provoo~as pela cuerra colonial e a doainnqiO i._
perialista), a concretização dos seua pro~ectos foi feia à base de atraaoa e hee1~
çõea, de improvisos e remendos, e tendo .seuapre como pano de fundo uma otensiY& repze.t
aiva das mais violentas.

a

2) A NOVA SITUACIO POLiTICA SAIDA DO 25 D ! ABRIL
A queda da ditadura taaoista, a destruição de alguns dos seus principais
suportes, a instauraçãO de liberdades democráticas essenci&!a, iniciada com o mo•imento de 25 de Abril, marca o in!oio de uma nova era em Portugal.
o programa do Movimento das Forças Armadas ~ programa do Governo ProY1s4rio - é, sem dÚvida, um prOgrama limitado,' não sÓpor dizer respeito a ua perÍodo ~
aitÓrio da vida nacional como tambla por congregar um vasto leque de torçae sociais
e polÍtias.
Porém, apó.. o - 25 de Abril, a emperiência a a vida lOlÍtioa nacional

mostra que tal programa contêm em ai as premissas essenciai s p~ nua processo
em bora irregular e complexo , abrir ao paÍs o caminho da Democracia, da Paz, da
Independência Nacional, e do Jrogresao Social. A ates tar isto temos a existência
e efectivação dos acordos de Argel • de Luaaka, que levaram respectivamente à
reconhecimento da Re pÚblica da Guiné-Biasau e a um »ápido processo de desc6lon!
zação em

~çambiqus.

A agudização dos conflitos entre diversas forças do governo levou, depoie
da grande vitÓria das massas populares e do MPA em 28 de ~e tembro sobre a reaq9ão
~ demissão de algun.B element.Qs __do Gov8.l:llo, da Junta de Salvação Nacional e À
,
identificação das forças polltiaoa reamente interessadas no cumprimento do programa do MFA.Estavam as.aim criadas os raeios para grandes passos em frente no p~
cesso de democatiza9ão.
§) A CONCRETIZACIO DE ALGUBS ASPECTOS DA REFORMA GERAL E Dm~ocR1TICA DO ENSINO .A
UBIVERS IDADE
A- A Retorlll& Geral e Democrática do Znsino

,

A altera9ão da situação politica com o 25 de 4 bril abriu perspectivaa de
modificações tamb;m no sistema de ensino.
-.
O ensino só servirá realmente o povo português com a efectivaQão de uaa ~
rorma Geral e Democrática do Ensino, que tenha por obj ec tivos, nomeadamentea
-dar ao Ensino ura conteudo democrá•ioo na sua organi zação, nos métodos
pedagÓgicos, nas matérias versadas, na sua interligação;
-estender o ensino às mais amplas camadas da populaçã?yarticularmente
=

aos jovens trabalhadores, lllOditicar o critério de entrada nos escalÕes superiores, fazendo com que o acesso a estes escalÕes deixe de depender das possibilida,
,
des economicas da tamilia do estudante,

..

-acabar definitivamente com o analfabetismo, aumentar a esoolaridade obr!
gatória, criar o ensino pré-primário obrigatÓrio,etc.
-democratizar os orgãos de gestão do ensino, fazendo depender as suas d~
cisões da vontade do povo português e promovendo a participaçãO de protessorea e
estudantes eleitos nas resolu9Ões que directamente lhes interessam;
-o reconhecimento daa Associações de Estudantes como orgãos represen~ti~
vos dos estudantes,
-aumentar radicalmente o OrQaaent.o para a educação , possibili "iando a aapliação de quadros docentes, a sua mehor preparação, uma profunda melhoria da. ~
ci pactos técnicos (instalações, material did~otico e de investigação), o aa.ento
radical de subs!4ioa e bolsas aos estudantes
às suas tam!lias;
-transformar as escolas em centros de irradiação de cultura popular e de
investigação, em particular. no caso das escolas de Ensino Superior.

e

Embora o conjunto da Reforma Garal • Democrática do Ensino só possa ser

obtida definitivamente depoi s de transformações radicais da sociedade, é possível,
no entanto, que o ensino deixe desde já, de estar completamente subordinado aos
interesses monopolistas e que se~am dados, no imediato, passos ne sua de ocmat!
...
zaçao.
Este trabalho tem de ser feito ,e feito por técnicos, profes sore s capa-

.

citados, profissionais competentes, com a participação concreta dos es t udantes, r
organizaçÕes polÍticas e sind!caiiJ, ·--• • -estreita colaboração com o Governo Provi,...
sório.

B-A sua concretização imediata nas Faculdades
O ensino superior pode, a oarto. praze, sofrer alterações mais ou menos
profUndas, quer na sua estruturação, quer nos mecanismos de acesso.

-As modificações dos métodoe pedagÓgicos e dos conteudos e interl igação
das matérias são pontos importantes de uma nova polÍtica de ensino.
O caminho correcto para a reestruturação do ensino consiste, essenciaeen

te, n~ formação a nível ministerial de comissões especÍficas de técnicos e
d~
gogos progressistas que, em estreita colaboração com professores e estudantes
com as comissóes degestão das faculdades, tracem as grandes linhas mestras d~s
reestruturação.
u~
•
~, no entanto, que man ter uma grande vigilancia quan to a tendênci
wc
nicistaa e cupulistas que pretendam tazer a refor ma desligada das massas es tud.an
tis e populares e nas suas coa~. assim como quanto a tendências bas i s tas o ~
quizantes que pretendam quo se~am uincamente os estudante s a fazer a reestru _
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superior é outro ponto que pode sotrer., desdejá!?. ,., .

raçÕes radicais • .A Univeraidao4e de claaae que herdamos do !asoisJDO pode e

t&-

~ 4o--

110crat1zar-ae.
o libertar o enaino da doai.Dac;ão doa monopÓ11 ~• passa, t'orço~-m:tto

pela

abertura da Universidade a &Jilplaa c&ll&das popula.res.o cri téiro que- deve ~
esta nova polÍtica tem de ser o de •ter direito ao ensino superior quem t~ ~
pacidade • e não apenas •quem tenha dinheiro para tal•.
Para que se efective este princÍpio é imperioso q•e se tomem medid

~

passam 9 nesta primeira taae, pela destruição dos mecanismos eseenc:ialmenw ecoai
micos nos quais se baaea.a o acesso anti-democrático à Unversi dade. serãeg pois•
medidas socioteconómioas que permitam que qantos e tantos operários e trab~~
res, com reais capacidades de exercer outras profisSÕes, ingressem urg&ntemeaie
nas

Faculdad~s.

Todo

0

tempo que se perca resulta em prejuizo dos lnteresses das mama~

trabainnÃu:res e dos i.!iteresses nacionais.

4) CONCLUS8ES

1'- 't poss!vel e necessário que sej&JI tomaã.as desde já medidas que visem a d. .o-

cratização do ensino, favorecendo o acesso a todos os graua de ensino das maia
amplas camadas da população, particularaente da Juventdde trabalhadora.
2'- Como medidas imediatas desta nova polÍtica aponta-sea
a)Bas escolas em que, par este ano, seja impossível o ingresso de toda a
população estudar:til, o principal critério de entrada deverá ser o que dá l***fK
preferencia aos estudantes oriundos das classes trabalhadoras e, entre estes, 08
provenientes das regiÕes interiores.Para os que não torem ad!lli ti dos deverá haver,
em regime de voluntraiato, serviços cÍvicos em que esses estudantes poderão dar
o seu contributo válido para a construção do pa!a,
b)programação e realização de provas de admissão especiais para trabal~
dores que queiram ingressar na Faculdade,
c)aumento radical do número • quantitativo das bolsas de estudo, atribuidas segundo um novo critério que, tendo embora em conta o aproveitamento, se
baseie fundamentalmente nas necessidades eeonómicas do estudante e sua f&aÍlia1
,
d)redução e isenção de propinas segundo o mesmo critério da alinea an&...
e)oriação e apoio oficial a residências e cantinas para estudantes e r~u
ção dos preços de tranporte1
"
t)oriação e dSnawtzação, no mais curto espaço de ãmpo possivel,
de novos
estabelecimentos de ensino
g)contratação de pessoal pedagogicamente competente, com ~ventual convite
a professores estrangeiros demmprovada competência,
h)apoio em cada l'aou.ldade às Editoriais e Secções de Foln.as de modo a pe~
mitir a aquisição de .aterial didácüco a preçoa aceas!veisr
a ainda:
!)obrigatoriedade das empresas cumprirem a lagislação que faculta aos ~
balhadores tempos livres para estudara
j)oriação imediata de cursos nocturnos.

Sec9Ü PedagÓgica da Associação de Estudantas da Faculdade ele
BnBenbaria da Universidade do Porto

