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Área Pedagógica

• A Secção de Textos

A secção de Textos criada logo no primeiro ano dos EGUM localizava-se

no edifício da reitoria, em 2 salas do R/C do lado esquerdo, veio a

constituir um dos pólos de dinamização das atividades associativas.

Iniciada como um de centro de serviços de redacção, edição e venda de

sebentas, livros e papelaria, rapidamente passou a pólo de convívio

(reforçado pela proximidade do Nicola), contacto com os estudantes,

recrutamento de colaboradores e propaganda e agenciamento para as

actividades da AAM em geral (festas, sessões de cinema, atividades

desportivas), recolha de pedidos de inscrição para sócios da AAM cartões

de estudante para cinema e autocarros e respectiva entrega.

Dada a sua função vital de distribuidor de elementos de estudo, a

diferença significativa de preços entre sócios e não sócios era ainda um

estímulo para a incrição como sócio, concedido automaticamente desde

a simples inscrição e pagamento da jóia e primeira quota.

Este papel da secção de Textos era especialmente importante por causa

da posição excêntrica da sede da AAM em relação às Faculdades e

Residências, funcionando como pólo intermediário e interface para

informação e inscrição das diversas actividades e organizações, quando

as secções de Festas e Social não estavam abertas, ou tivessem mais

movimento. No regime de voluntariado, esta era a principal forma de

conseguir maior contacto com os estudantes, fonte de colaboradores.

Tendo uma actividade exclusivamente amadora, de início, era apoiada

por um grupo muito homogéneo de colaboradores que faziam do trabalho

de preparação de “sebentas” e da sua venda e de artigos de papelaria uma

missão e objecto de convívio e relato troca de experiências trazidas dos

mais diversos aspectos da vida da Universidade. Este convívio

frequentemente alargando a participação a estudantes ocasionais, alguns

ai atraídos apenas para obtenção de informações. O início da sua

participação como colaboradores era sempre possível desde pequenas

tarefas às de maior monta; por vezes começava com a ajuda na dobrar de

fascículos que ele iria comprar, “acabadinho de fazer” e levar para casa

terminada a tarefa. Era uma experiência de trabalho colectivo,

organizado e com metas, que ajudava a formar os que nela participavam.

O facto de o resultado ser visível quase de imediato, de decorrer num

ambiente de convívio agradável e com troca de notícias e piadas sobre os

vários acontecimentos nos EGUM e suscitar vontade de



aperfeiçoamentos, possíveis de materializar de imediato tornava-o

também mobilizador.

Com o aumento do movimento e das tiragens, a actividade começou a

profissionalizar-se gradualmente, começando pelo pagamento de certas

tarefas mais pesadas, como a dactilografia.

A maioria das sebentas começava pela dactilografia em cera ou “stencil”,

especialmente quando os professores entregavam os apontamentos, mas

algumas começavam pela redacção das mesmas a partir de notas tiradas

das aulas e, em geral, revistas pelos professores. A partir de certa altura,

foi adquirida uma máquina para preparação de “ceras electrónicas”, que

permitia incluir imagens, A impressão e dobragem dos fascículos eram

tarefas de grupo e em tom de convívio, em que se tentava mobilizar

colaboradores ocasionais, habitués ou não, alguns dos quais se ligavam

gradualmente mais ao trabalho. Este know-how serviu depois para a

SIPE e a Secção de Textos de Medicina.

Por estar mais tempo aberta, tornou-se uma verdadeira interface com

os estudantes, servindo nessa função para apoio a actividades

esporádicas, de convívio, de apoio social e informação em geral.

Nos períodos festivos era criada estrategicamente uma extensão externa

com carteiras em forma de “banca”, para aumentar a capacidade de

atendimento, e que recolhia quando a “ST” fechava.

Para além da publicação de textos didáticos, na S. de Textos produziam-

se outras publicações da AAM, como o Diálogo e outros jornais periódicos

desta Associação. Instalada no rés-do-chão do edifício “sede” dos EGUM,

aí se processava o trabalho de composição, impressão e venda de

publicações.

A produção de publicações desta secção atingiu de 1963 a 1972 os N

publicações, concentradas essencialmente nas áreas das Engenharias

durante os primeiros anos, com posterior aumento da sua capacidade,

chegando-se a instalar na Faculdade de Medicina a partir de 1969/70

uma delegação da S. Textos da AAM. (refª. anexo lista de publicações a

título de exemplo do trabalho feito na Secção). O reforço da posição da

AM na Faculdade de Medicina deu-se ainda este ano com o aluguer de

um espaço (pequena moradia, em frente da faculdade) disponível para

sala de reuniões e apoio logístico à S. Textos recém criada nesta

faculdade.

Um dos factores de acessibilidade ao material de estudo com que se

deparou a S. Textos foi a necessidade de equilíbrio de preços de

“sebentas” de disciplinas com pouco número de estudantes, (menor

tiragem), “subsidiadas” com rendimentos de publicações em áreas de



maior procura. A progressiva qualidade de encadernações foi também um

requisito procurado e atingido em grande parte.

No âmbito das actividades pedagógicas e do desenvolvimento da AAM,

esta secção representou assim uma função da maior importância.

• Actividades Pedagógicas

Desenvolvida com particular enfase a partir de 1967/68, teve como um

dos seus primeiros objectivos a criação duma junta de delegados e a

consolidação das funções do DC. A representatividade da AAM neste

órgão não fora reconhecida pela reitoria da Universidade. Esta pretendia

que a Associação Académica apenas representava os seus associados.

No ano a seguir a actividade estendeu-se à participação da AAM na gestão

da Universidade, a nível do seu Conselho Pedagógico, criado em 68/69.

Nesta medida, promoveu a eleição, em todos os cursos, de um Delegado

de Curso por cada um dos anos contidos nas Faculdades. A AAM aderido

a esta metodologia, promoveu candidaturas de elementos seus às eleições

que tiveram lugar no ano lectivo de 67/68, tendo os mesmos ganho quase

todas as posições de delegados de curso. Foi ainda acordado com a

Reitoria da que o Presidente da AAM teria um lugar por inerência do

cargo, no Conselho Pedagógico da Universidade. A nível da AAM, foi então

criada uma Junta de Delegados por Faculdade, estrutura importante na

execução dos principais objectivos então traçados pela Direcção da

Associação, de acordo ao seu programa eleitoral De entre estes,

salientavam-se: Melhor programação dos cursos; melhores condições de

estudo; análise de critérios de avaliação dos alunos; conhecimentos para-

escolares; Integração da realidade sócio-económica moçambicana no

currículo dos cursos; (eventos críticos em 68/69; crise na sessão com

ALP). No ano lectivo 69/70, procurou-se a consolidação das estruturas

pedagógicas da AAM, com o trabalho da sua Comissão de Executiva,

reunindo muitos dos delegados de Curso, tendo como objectivo essencial

a abordagem à reforma do Ensino Superior e a preparação dos delegados

para participação do Conselho Consultivo da Universidade, nova

designação do Conselho Pedagógico.

A Comissão Executiva da S. Pedagógica da AAM tinha como função a sua

ligação com as linhas editoriais da AAM, como sejam os Cadernos

Universitários, os temas Estudantis, o Centro de Estudos Moçambicanos

da AAM, e a SIPE, (Secção de Informação, Propaganda e Estatística da

AAM), onde temas como a educação, a autonomia das universidades, a



co-gestão do ensino, o desenvolvimento, a fome e o papel da Universidade

eram discutidos (anexos). Nestes textos procuravam-se abordagens que

integrassem de um modo sistemático disciplinas académicas e temas de

desenvolvimento de Moçambique.

Esta perspectiva da actividade da AAM não era bem recebida pelas

autoridades oficiais que com atenção aguardavam pretextos para

intervenções repressivas. E elas não tardaram.

Como se referiu, a participação dos estudantes na gestão da Universidade

constituiu uma componente principal na actividade pedagógica da AAM.

Este facto tornou facilmente “politizado” o seu programa de trabalhos, já

que, embora esta participação estudantil no Conselho Pedagógico fosse

previsto pela Reitoria, o caracter organizado e programático que a AAM

dava a esta intervenção, não fora totalmente antecipado pela direcção da

Universidade. Este facto teve particular relevo aquando da sucessão de

Veiga Simão na reitoria, induzida pela sua nomeação para Ministro da

Educação, em Janeiro de 1970. Com efeito, a AAM, fixando-se numa

afirmação de Veiga Simão, de que o seu sucessor seria eleito pela

Academia, anunciou que o Prof. Luis de Albuquerque seria o seu

candidato. Com a nomeação do Prof. Victor Pereira Crespo para o cargo,

frustrou-se o processo eleitoral em vista o que desencadeou um conjunto

de manifestações de desagravo por parte da AAM e da massa estudantil,

que teve como ponto alto o “Luto Académico” com expressões de protesto

em actividades culturais públicas em que os estudantes participaram

(minutos de silêncio e faixas negras) e desportivas (competições nacionais

em que os estudantes ostentaram faixas negras nos braços). Estas

posições foram divulgadas à população através de comunicados. As

várias publicações da AAM referiram-se a estes eventos.

Apesar destes acontecimentos, foi estabelecida com a reitoria da ULM um

relação de trabalho funcional em que posições da AAM, nomeadamente

as relativas a impedimentos de censura oficial (PIDE), cujas ofensivas

foram pelo menos retardadas com a colaboração do reitor.

Durante o ano de 1970 a estrutura pedagógica da AAM (delegados de

curso) funcionou tendo a sua representação estado presente a nível do

Conselho Pedagógico da Universidade.

Explica-se assim, que a partir de processos de participação na gestão

pedagógica da Universidade, se tenham verificado escaladas na repressão

às actividades da AAM, com particular alvo nas atividades culturais e

editoriais desta Associação. Estudantes interrogados na PIDE, censura

aos programas da Rádio Universidade, foram os primeiros passos que em



1970 foram trilhados pelo Governo, culminando com o fecho da AAM em

1973.

A Reforma do Ensino introduzida por Veiga Simão como Ministro da

Educação, constituiu, a partir de 1971, fonte de debates, discussões e

análises de que surgiram vários textos confrontando componentes

polémicas da concepção e da implementação desta reforma (anexos). A

AAM através dos seus órgãos e dos representantes dos estudantes junto

dos órgãos de gestão da ULM participou nestas discussões (anexo). Em

síntese são abaixo expostas posições relativas a cursos de Engenharia

onde estas reformas se fizeram sentir com mais impacto.

• Contribuições:

Pedro Cerqueira [Engª Civil], Jacques Valente/Eurico Freire e Virgílio

Sá [Engª Mecânica], Eduardo G. Ferreira/Nuno Bulhão Pato [Engª

Eletrotécnica], Virgílio Machado [Engª Química].

Eurico Freire
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Stephen R. Stoer* Análise Social, vol. XIX (77-78-79), 1983-3.°, 4.° 5.°, 793-822

A reforma de Veiga Simão no ensino:
projecto de desenvolvimento social
ou «disfarce humanista»?

Nos inícios da década de 70 surgiu em Portugal um projecto de reforma
do ensino cujas repercussões ultrapassaram em muito as fronteiras do sistema
de ensino. O primeiro-ministro de então, Marcello Caetano, apresentou
esta reforma ao País, num discurso proferido na rádio, em 17 de Janeiro de
1970, declarando estar o seu Governo decidido a levar a cabo «a grande,
urgente e decisiva batalha da educação» (Machado, 1973, p. 6).

A excepcional importância desta reforma tornou-se ainda mais clara
quando da comunicação feita ao País, em 6 de Janeiro de 1971, pelo minis-
tro da Educação do Governo de Caetano, Prof. José Veiga Simão. No
decurso da sua alocução, Veiga Simão apresentou as linhas gerais da sua re-
forma do ensino Rara Portugal, na forma de dois textos destinados a serem
publicados, de molde a proporcionar uma ampla e aberta discussão: o Pro-
jecto do Sistema Escolar e as Linhas Gerais da Reforma do Ensino Superior.
A seguir, e durante dois anos (a reforma tornara-se finalmente lei em Abril
de 1973), estes dois documentos atraíram a atenção de todos os portugueses,
«tornando-se, sob alguns aspectos, o ponto crucial da vida sociopolítica», o
que não era de estranhar, dado que vinham «corporizar um conjunto de as-
pirações, necessidades há longo tempo sentidas pelo povo português e pelas
instituições de ensino, mas cuja satisfação tem sido constantemente adiada»
(Miller Guerra, Diário das Sessões, 1971, p. 1653). O impacte alcançado pela
reforma geral de Veiga Simão (que designaremos, neste artigo, por Reforma
Veiga Simão)l pode ainda ser testemunhada pelas seguintes citações, extraí-
das dos debates que a propósito da mesma se realizaram na Assembleia Na-

Open University, Reino Unido.
1 Os comentários de Rui Grácio sobre tal nomenclatura são muito interessantes. Escreveu, por exemplo,

o seguinte:

Diz-se «a Reforma Veiga Simão» com boas razões, até a da comodidade de cristalizar em um nome
a trama complexíssima de iniciativas, estudos, acções e vicissitudes de um processo que mobiliza tantas e
diversificadas pessoas e instituições.

Prosseguiu, salientando os aspectos negativos deste tipo de terminologia que passou a representar a re-
forma na sua fase final como «uma espécie de grande carpintaria, acabada e inteiriça, e destinada a durar, cer-
rada sobre si, imota e inalterada». (Ver Grácio, 1973, pp. 20-21.) 793



cional, as quais, não obstante o tom retórico-político, poucas dúvidas
deixam sobre a sua importância:

[...] não há dúvida de que, pela sua ambição e vastidão, pelo ritmo
das realizações que abrangem globalmente os diferentes graus do ensino,
ele é porventura o maior esforço, a tentativa mais ousada que se tem
feito em Portugal. [Duarte Amaral, Diário das Sessões, 1973, p. 5038.]

A reforma do sistema educativo português representa um dos marcos
mais significativos da política reformista do Governo do Prof. Marcello
Caetano, etapa importante da acção governativa da «renovação na con-
tinuidade, [..,] na evolução sem revolução». [Amílcar Mesquita, Diário
das Sessões, 1973, p. 5117.]

Em palavras simples, justificou o Sr. Ministro da Educação Nacional
esta batalha: «No mundo português existem milhões de homens a ins-
truir e a educar; existe uma imensidade de terras à espera do desbravo
[...] Educar todos os portugueses, educá-los promovendo uma efectiva
igualdade de oportunidade, independentemente das condições sociais e
económicas de cada um, é o objectivo desta batalha da educação.» [Va-
lente Sanches, Diário das Sessões, 1972, p. 3740.]

Uma parte considerável da importância da Reforma Veiga Simão pren-
de-se com a surpreendente importância atribuída à educação em Portugal
(surpreendente se pensarmos na elevada taxa de analfabetismo, no limitado
grau de desenvolvimento do ensino português, em termos gerais) — impor-
tância que assentava em duas razões principais: por um lado, a forte con-
fiança que os governantes portugueses depositavam na educação e, de um
modo mais geral, na ideologia como forma de resolver dificuldades e tensões
num regime que publicamente proclamava a «harmonização das classes»,
mas que, contrariamente, se baseava em conflitos de classe (Schmitter, 1972;
Wiarda, 1977), e, por outro lado, a proeminência histórica do papel do ensino
em Portugal, sua ligação com o catolicismo e sua função específica na
mudança social.

A incapacidade do Estado Português de resolver as tensões e crises atra-
vés da produção e distribuição de bens económicos em escala comparável à
das nações industrialmente avançadas (capacidade de elevar o nível geral de
vida e de promover medidas de segurança social, por exemplo) tornou-o for-
temente dependente da produção e distribuição de bens simbólicos, tidos
como passíveis de substituir os económicos. Aqui, o sistema de ensino era
vital.

De facto, durante o(s) regime(s) de Salazar/Caetano, o ensino foi conce-
bido de maneiras diferentes. Partindo de uma forte posição inicial de incul-
cador ideológico, baseado numa forte ideologia nacionalista assente na trin-
dade, Deus, Pátria, Família, o sistema de educação passou a assumir um
papel mais intimamente ligado à economia e à intervenção económica por
parte do Estado, daí advindo, ao mesmo tempo, um corte com os aspectos
anteriormente dominantes da ideologia nacional ruralista e antidesenvolvi-

794 mentista (ponto que trataremos em pormenor mais adiante). Finalmente, a



educação alcançou uma posição mais complexa enquanto articuladora das
várias concepções de educação (ver Stoer, 1982; este ponto será também tra-
tado mais adiante), a par do desenvolvimento da concepção de cidadania, na
qual desempenhou papel importante a democratização do ensino (institucio-
nalização da igualdade de oportunidades na educação).

António Reis defende que este último papel, evidente no discurso de Veiga
Simão, representou uma importante fractura na ideologia nacionalista,
divergindo desta vez dos seus aspectos elitistas [Reis, 1971 (a)]: «Decidida-
mente, o futuro da Nação», escreveu Veiga Simão, «não reside apenas em
élites fechadas e diminutas. Às reduzidas aristocracias da cultura contrapõe-
-se a educação das massas, constante preocupação dos governantes de hoje,
à qual até teríamos de aderir por imperativo de sobrevivência nacional.
Àquela nostalgia do passado e sonhos de grandeza de antanho contrapõe-se
a democratização do ensino em extensão e profundidade, factor primordial
do progresso do País.» [Simão, citado em Reis, 1971 (a), p. 7.]

A ênfase que Veiga Simão colocou na democratização do ensino surtiu,
inevitavelmente, efeito nas formas de luta popular democrática, nas quais a
questão principal se reportava ao direito de o «cidadão» participar no poder
político; situação altamente contrastante com a do período compreendido
entre 1926 e 1939, no qual «A igualdade entre os homens era um mito: o
poder político legítimo não residia no cidadão, simples conceito abstracto,
derivava antes de entidades concretas (a família, o município) com existência
lógica e ontologicamente anterior à comunidade política» (Mónica, 1978,
p. 87).

E tentador interpretar-se a Reforma Veiga Simão como o desenlace final
de mais de uma década de projectos de reforma do ensino, iniciado nos anos
50 com o ministro da Educação, Leite Pinto, depois com Galvão Teles e a
elaboração, em 1968, do Projecto de Estatuto da Educação Nacional, seguido
da proposta de lei da reforma do ensino médio, sob o mandato do ministro
da Educação, José Hermano Saraiva, até chegar, finalmente, à época de
Veiga Simão.

Todavia, este tipo de interpretação, além de ligar projectos que são, na
verdade, contraditórios, tende a tornar-se excessivamente economicista, re-
duzindo o processo da reforma ao único elemento que para os quatro minis-
tros tinha um grande peso, ou seja, a procura de mão-de-obra especializada,
necessária ao desenvolvimento económico. Miranda (1978) adoptou uma in-
terpretação mais subtil, defendendo que a Reforma Veiga Simão, «enquanto
tentativa e sujeita a pressões de ordem diversa», era o resultado de «objecti-
vos desenvolvimentistas», concebidos nos anos 50 e 60. Sustentou ser funda-
mental reconhecer «que esses objectivos desenvolvimentistas, no campo da
educação, têm as suas raízes num período histórico muito anterior àquele em
que Veiga Simão, já dentro da época «marcelista», os abre a discussão e
conquista para eles um sector relativamente largo da opinião pública».
(Miranda, 1978, p. 333.)

Embora se possa basicamente concordar com esta afirmação, afigura-se
importante explicitar melhor a última parte desta asserção.

É o que tentaremos fazer.
Para se evitar uma interpretação economicista da Reforma de Veiga Si-

mão torna-se fundamental considerar e analisar as diferenças e até os confli-
tos entre os ministros da Educação dos anos 50 e 60 e detectar os elementos
novos que surgem nos seus discursos (bem como os que foram abandona-
dos). O facto de a frase «a democratização do ensino», considerada subver- 795



siva anteriormente a 19702, se ter repentinamente transformado num sinal
de mudança social nos discursos oficiais relativos ao ensino carece de expli-
cação, designadamente à luz de um dos aspectos crucialmente mais impor-
tantes da política de «liberalização» (de que nos ocuparemos mais adiante),
e que consistia na ênfase dada à intenção de tornar os assuntos políticos
«acessíveis» ao público através de: a) «discussões públicas è abertas» e b)
emissões oficiais nos órgãos de comunicação social.

Carece também de clarificação a seguinte referência do então deputado
Pinto Machado a propósito da atitude do ao tempo presidente da República,
almirante Américo Tomás, figura a todos os títulos reaccionária, que tentou
bloquear o processo de «liberalização» de Caetano e que era um firme
defensor dos interesses do grande capital (ver Wiarda, 1977; Lucena, 1976):

O Sr. Presidente da República reconheceu com lucidez [sic] que um
dos aspectos em que é mais gritante e intolerável a desigualdade efectiva
entre os Portugueses é o da satisfação do direito à educação. Actuar no
sentido de cada vez melhor o garantir a número cada vez maior é exigên-
cia da dignidade das pessoas, da solidariedade nacional e do desenvolvi-
mento económico, social e cultural do País. [Machado, 1973, p. 6.].

Dois dos aspectos mais salientes da Reforma Veiga Simão que nos pro-
pomos estudar neste artigo e que apontam para a importância da mesma,
atendendo ao facto de nos reportarmos a um regime extremamente repressivo
e autoritário, sem representação parlamentar democrática e com uma
forte censura, são, por um lado, a sua natureza populista — o tipo de discurso
usado para apresentar e promover a Reforma, associado ao seu elemento
central, o alargamento do ensino — e, por outro lado, o seu papel na rees-
truturação do Estado Português, a sua importância na articulação das mu-
danças básicas, o seu papel na «tentativa no sentido de ir extraindo o corpo-
rativismo salazarista da moldura fascista, para o transformar num outro,
neocapitalista e «europeu», que o fundamento da sociedade e do Estado
continuaria a ser a colaboração orgânica e permanente das classes e grupos
sociais» (Lucena, 1978, p. 831).

Historicamente, o ensino em Portugal desenvolveu-se num contexto en-
formado pelo catolicismo. Como salienta H. Wiarda, a fundação da arte e
da educação foi moldada pelos ensinamentos e rituais católicos, numa rela-
ção orgânica entre Estado e Igreja, que formavam um todo indivisível, sur-
gindo a autoridade política de Deus e do rei sobre a sociedade e o Estado
mais como «natural» do que como um contracto entre governante e gover-
nados. A autoridade política e a sociedade civil alicerçaram-se, assim, na
teologia católica:

A Igreja, à semelhança dos barões guerreiros e da nobreza, constituía
mais do que um mero «grupo de interesses», no sentido americano da

2 Anote-se a seguinte citação de Galvão Teles, ministro da Educação da década de 1960:

Repare-se que falo em «generalização do ensino», e não em «democratização do ensino». Evito esta
fórmula porque ela [...] tem uma tendenciosa significação política. E evito-a ainda porque ela visa, de-
magogicamente, desprezar o conceito de selecção, como se esta, mantida dentro dos limites do razoável,
e sem os excessos por vezes abusivamente cometidos, pudesse realmente dispensar-se. [Citado em Reis,

796 1971 (b), p. 4.]



expressão, era a espinha dorsal, o suporte indispensável e a essência do
próprio Estado. [Wiarda, 1977, p. 33.]

Assim, e em contraste com a teoria do contrato, que tende a ser indivi-
dualista, liberal e democrática, «a teoria orgânica subordina a lei humana à
lei natural e divina, é mais tolerante em matéria de autoridade, negligencia o
indivíduo em nome dos 'direitos* do grupo ou de um 'bem comum' superior,
aceita e justifica o statu quo, reserva extensos poderes aos direitos tradicio-
nais adquiridos e tende, inerentemente, para uma certa forma de ordem cor-
porativa que subordina o homem a um determinado objectivo alegadamente
superior» (Wiarda, 1977, pp. 60-61).

Nesta perspectiva, a educação tem como finalidade «preparar os homens
para o desempenho das suas responsabilidades», com vista à obtenção do
«bem comum» como meio de corrigir o que de mau existe no homem. O sis-
tema corporativo construído por Salazar — pelo menos em princípio — fez
renascer a concepção da educação como solução para os problemas da justiça
social: o corporativismo serviria melhor os homens que cumprissem as
suas próprias obrigações cristãs. Segundo Wiarda, a educação no sistema
corporativo português funcionou como um mecanismo de «mudança social»
(Wiarda, 1977), competindo-lhe efectuar reformas, ensinando aos trabalha-
dores e aos patrões as suas obrigações em relação à fraternidade e comuna-
lismo cristãos (Wiarda, 1977) (o que, em termos de salazarismo, se traduziu,
para os primeiros, a quase não os educar de todo em todo).

Nestas condições, a educação surgia como um agente de mudança social
controlada. Todavia, a educação no Estado Novo não se encontrava restrin-
gida ao mero papel de inculcador ideológico; as suas contribuições faziam-se
também sentir, de modo notório, no crescimento económico e na moderni-
zação. Assim, e especialmente a partir dos inícios dos anos 50, este conflito
de funções inerente à educação portuguesa traduziu-se num acentuado es-
treitamento das suas possibilidades de êxito como promotor de um tipo de
mudança social «controlada». De facto, à excepção do período em que de-
sempenhou uma função primordial de inculcador ideológico3, a educação
no século xx tem sido concebida pelos educadores como uma força impor-
tante para a realização da mudança social. Os educadores republicanos, por
exemplo, sublinharam não só os aspectos positivos da educação enquanto
emancipadora do indivíduo4, mas também a sua capacidade de desafiar a
base do poder local nas pequenas aldeias. Nos anos 50, o ministro da Educa-
ção, Leite Pinto, salientou a «missão civilizadora» da educação nos seguin-
tes termos:

[...] cada nação, por ser fundamentalmente um pacto espiritual, é ne-
cessariamente uma missão. Missionar é levar uma mensagem [...] é colo-

3 Escreve Filomena Mónica:

Na realidade, a minimização do valor da instrução que constituiria [...] parte integrante da ideologk
salazarista ia, até certo ponto, contra ideias arreigadas e antigas.

E ainda:

[...] Salazar estava fundamentalmente interessado na educação do povo [...] [Ver Mónica, pp. 506-
508, 1980.1

4 Ver Joel Serrão, «Estrutura social, ideológica e sistema de ensino», in Sistema de Ensino em Portugal,
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1981.



nizar. [1960, p. 11.] A missão da Nação Portuguesa, nação servida por
uma cuiturâ complexa, tem sido a expansão do ideal cristão. Nisso só fo-
mos acompanhados pelo grande e glorioso pais irmão que é a Espanha.
Mas a nossa missão cumpriu-se no Brasil, na África e no Oriente de ma-
neira a criar no mundo uma comunidade com características que não se
encontram alhures. [1960, p. 128.] [...] civilizar um homem é aumentar a
sua reduzida educação, civilizar uma sociedade é afina! civilizar muitos
homens. Processo de sua natureza deveras moroso, porque obriga a eli-
minação de sucessivos niveis inferiores de cultura. [1963, p. 88.]

Nos inicios dos anos 70, Veiga Simão reconheceu também o papel mis-
sionário do professor primário e a sua importância na transformação da
nação portuguesa:

Professor primário é um símbolo de idealismo, de coragem, de fé e de
sacrifício. Professor primário é um soldado que ministra pão do espírito
e fortalece a própria raiz da vida nacional. Por isso, homenagear o pro-
fessor primário é homenagear a Nação [...] E a todos nós, professores,
faz bem recordar, muito especialmente, os nossos companheiros que
exercem a nobre missão de educar em aldeias escondidas, no mato selva-
gem, ou no sertão inóspito, em escolas tantas vezes pobres na construção
e no equipamento didáctico, mas imensamente ricas em calor humano e
em dádivas de alimento espiritual. [Simão, 1972 (a), e Escola Portu-
guesa, n.° 1368.]

Por último, na sequência da Revolução de Abril, Rogério Fernandes, di-
rector-geral do Ensino Básico, recordaria a concepção de António Sérgio
sobre o professor primário, para ajudar a modificar os efeitos perniciosos
de cerca de 50 anos de «fascismo»:

Para termos professores que possuam a prática dos melhores proces-
sos da sua arte seria essencial dispor de escolas práticas de professores,
aulas experimentais de Psicologia e de Didáctica, isto é, Escolas Normais
que sejam dignas desse nome — onde se não fale sobretudo das ciências a
ensinar, onde se insista principalmente no treino pedagógico e na psico-
logia da criança — e onde se adquira o sentimento do carácter idealista,
apostólico, missionário, da função do professor. [Fernandes, 1977,
pp. 138-139.]

Deste modo, a Refoma Veiga Simão é considerada neste artigo como
tendo uma importância excepcional:

1.° Devido ao lugar central que a educação deteve em Portugal, quer
historicamente, como força promotora ou controladora da mudança
social, quer simbolicamente, como factor no processo reprodutivo;

2.° Devido ao seu impacte numa dada conjuntura política, quando o seu
discurso e o seu programa eram parte essencial de uma mudança
social de longo alcance.

Encontramos em relação à Reforma Veiga Simão, o seu significado e
798 objectivos quando do seu surgimento e discussão em Portugal, dois tipos prin-



cipais de interpretações: as que se baseiam em explicações históricas/cultu-
rais e as que se baseiam essencialmente em explicações económicas. Analisa-
remos em primeiro lugar as razões apresentadas pelo próprio Veiga Simão
para a sua Reforma e os argumentos favoráveis e contrários à mesma expen-
didos pelos deputados no decurso dos debates realizados na Assembleia
Nacional.

Examinaremos em seguida as principais explicações histórico-culturais
da Reforma, elaboradas por Howard Wiarda na sua obra sobre o corporati-
vismo português. Este autor utiliza como principal ponto de referência o
estudo feito por Henry Keith sobre a educação portuguesa (Wiarda, 1977;
Keith, 1973).

Abordaremos depois duas interpretações, ambas conjunturais, baseadas
essencialmente em fenómenos económicos: a que utilizou o argumento,
importante para a época em que surgiu a Reforma, de que o seu principal
objectivo era o de servir os interesses dos sectores modernizantes de uma
economia capitalista em crise e a que se pode extrair da obra de Sedas Nu-
nes, que, sem se centrar exclusiva e especificamente na Reforma, oferece,
ainda assim, uma posição sobre a mesma.

A REFORMA VEIGA SIMÃO: «CONDIÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA»

Marcello Caetano definiu a «liberalização» como «um esforço de permi-
tir mais larga expressão das opiniões, uma informação mais ampla, mais
íntima participação do comum das pessoas na vida política» (Diário das
Sessões de 28 de Novembro de 1968, p. 2732).

Todavia, Veiga Simão chamou a atenção para a superficialidade contida
nas palavras de Caetano, com declarações do género das que se seguem:

A concretização completa do presente projecto para o sistema escolar
português levará certamente algum tempo e exigirá recursos financeiros
imensos, mas apresenta-se como uma tarefa significante e transcendente
para o futuro do povo português, uma tarefa possível, uma condição de
sobrevivência. [Citado por M. Guerra, em Nunes, 1970, p. 264.]

Veiga Simão referiu-se á sua política de educação como uma solução
possível para uma crise grave, crise que, em seu entender, era de natureza
claramente «espiritual»:

E porque esta sociedade se tornou menos humana e menos huma-
nista, mais volvida para a matéria do que para o espírito, entrou em pro-
funda crise. [Simão, 1970, p. 125.]

Para preencher a ausência de humanismo na sociedade portuguesa, Veiga
Simão elaborou um projecto de educação a longo prazo, reivindicando
para a educação o papel de elemento primário e dinâmico para o futuro dos
países em vias de desenvolvimento. A humanização resultaria em moderni-
zação, a qual envolvia, necessariamente, uma política de intensificação e de
criação de riqueza humana e material — daí que o seu slogan «Educar todos
os portugueses» se apresentasse como um grito de batalha numa luta pela
sobrevivência:

Educar todos os portugueses, onde quer que se encontrem, na aldeia
escondida ou na cidade industrializada, na savana seca e ignota ou na le- 799



zíria verdejante, é princípio sagrado de valor absoluto e de transcendente
importância à escala nacional. [Simão, 1970, pp. 8-9.]

A universidade, no topo da pirâmide do ensino, seria o motor do desen-
volvimento, não poderia, por conseguinte, ser sectária, deveria nortear a sua
acção pelo princípio fundamental de uma autêntica democratização do ensino,
seria uma instituição pública de carácter universal e nacional — onde
professores e alunos teriam os direitos e os meios adequados para trabalhar e
estudar — e seria gerida através de um constante diálogo com o público.

A «condição de sobrevivência» defendida por Veiga Simão significou para
muitos deputados da Assembleia Nacional e para os desenvolvimentistas,
em geral, um apelo para acompanhar o ritmo industrial da Europa.

Este apresentava-se para alguns como uma necessidade indispensável
para evitar «a perda de independência» através da invasão de técnicas e de
técnicos de outros países industrialmente mais avançados:

[...] um país incapaz, sequer, de compreender o que se passa no
mundo científico arrisca-se a perder gradualmente a sua independência
cultural, económica e até política. [Murteira, 1970, p. 81.]

A literatura desenvolvimentista e pedagógica das duas décadas que pre-
cederam a Reforma Veiga Simão contém, na verdade, alusões frequentes re-
lativas à necessidade de um desenvolvimento através de organizações inter-
nacionais e, ainda, à importância da influência externa em Portugal5:

Não tenhamos medo de perder a nossa independência cultural, não
tenhamos medo de nos abastardarmos, pensando por figurinos estran-
geiros. Não tenhamos medo disso na cultura, na investigação, na tecno-
logia. O génio próprio português não consente nessa cópia, consiste na
tradução, na transformação e na aplicação de todos esses conhecimentos
à realidade portuguesa, para que ela por fim dê o arranque e comecemos
a ser uma sociedade verdadeiramente moderna e europeia [...] Nós nunca
fomos, através da nossa história, mais portugueses do que no século xvi.
Também nunca fomos tão europeus. A europeização não é o contrário
de portugalização. [Miller Guerra, 1970, Diário das Sessões, p. 680.]

As palavras de M. Guerra comportam implicitamente uma censura à in-
capacidade de a sociedade portuguesa produzir, por todos os meios ao seu
alcance, quer em quantidade quer em termos de especializações necessárias,
o potencial científico e técnico indispensável a um desenvolvimento econó-
mico, cultural e social. Esta mesma questão é clara e frequentemente referida
pelos desenvolvimentistas portugueses a propósito do Projecto Regional
do Mediterrâneo, «um estudo sobre as nossas necessidades em mão-de-obra
especializada [...] em face da mutabilidade da técnica e da nossa adaptação
ao crescimento económico mundial [...]» [Pinto, 1963 (b), p. 12], que se tor-

5 Os contactos com a Europa incluíam não só apoio e tecnologia estrangeiros processados não só através
de companhias e organizações multinacionais, tais como o Banco Mundial» a OCDE, a UNESCO, a CEE,
mas também através da Igreja — a encíclica Pacem in Terris, de João XXIII, por exemplo (que teve grande
impacte junto dos católicos portugueses liberais, forneceu uma fundamentação lógica para a estratégia de de-
senvolvimento) — e ainda através de refractários, de desertores das guerras coloniais, de exilados políticos, de

800 emigrantes, de cursos de especialização no estrangeiro, etc.



nou numa espécie de guia, num ponto de referência para «pareceres técni-
cos». Isto não significa que o desenvolvimento tenha sido concebido em
termos exclusivamente económicos:

É necessário traçar um Plano de Fomento Cultural, sem o qual não
tem significado nem eficiência um Plano de Fomento Económico.
[Pinto, 1963 (b), p. 22.].

Leite Pinto homenageou também a influência estrangeira;

[...] mais nos convenceram da necessidade de ser melhorada a estru-
tura da cultura portuguesa. [Id.]

Na verdade, como sugere aliás a citação de M. Guerra atrás referida,
muitos desenvolvimentistas portugueses estavam conscientes das vantagens,
mas também dos perigos inerentes a uma política baseada no desenvolvi-
mento como factor fundamental de independência e das implicações que o
desenvolvimento, por si mesmo, poderia implicar, nomeadamente a renun-
cia à independência política e até à identidade nacional, em consequência de
uma subordinação às economias estrangeiras. Por isso, Leito Pinto pre-
veniu:

[...] o desenvolvimento económico começa por ser um problema polí-
tico, porque só a política pode equilibrar as implicações sociais internas
com o recurso à assistência técnica estrangeira. [Id.]

Também Mário Murteira se referiu aos perigos da influência externa,
vital para mudar PorguaL perigos apenas ultrapassáveis numa estrutura po-
lítica capaz de gerar reformas:

[...] a aceleração do desenvolvimento postula uma política de refor-
mas [...] é preciso que a estrutura política esteja a altura de fazer as re-
formas necessárias, mas, para atingir esse objectivo, quanto menos o
poder for doutrinário, maiores serão as possibilidades de chegar a resul-
tados concretos por uma via reformista. [Murteira, 1970, p. 46.]

O desenvolvimento, por si só, continuou Murteira, «é uma abstracção,
um conceito analítico. Se se quiser ir um pouco mais longe, é necessário pro-
curar um conteúdo para o desenvolvimento, um conteúdo que apenas nos
pode ser dado por uma certa concepção de progresso social — assim, parece
que o problema não é apenas o de acelerar o desenvolvimento; consiste tam-
bém em escolher uma via de progresso social» (id., p. 49; sublinhados no
original).

Murteira chamou, pois, a atenção para o perigo que constituiria uma vi-
são tecnocrática do problema do desenvolvimento; o conhecimento e o capi-
tal deveriam ser colocados ao serviço de uma doutrina de progresso social.
Os técnicos (economistas, engenheiros) deveriam participar nas reformas
sem, contudo, se deixarem envolver por uma «neutralidade total em relação
ao domínio do doutrinário e do ideológico».

Defendeu também a criação de «técnicos desnacionalizados» (isto é,
«técnicos internacionalizados»), que seriam de toda a conveniência para o
desenvolvimento, na medida em que poderiam acabar com «a tendência
para as elites se fecharem nas tradições e irracionalismos». 801



Pode dizer-se que desenvolvimentistas como Murteira encararam o de-
senvolvimento económico como um veículo privilegiado para rebentar com
os moldes salazaristas.

Na verdade, Leite Pinto, ministro da Educação de Salazar, passou a ser
conhecido como «porta-voz dos círculos preocupados com o arranque
industrial e com a adopção de novas técnicas de exploração agrária, na pers-
pectiva da integração numa Europa neocapitalista em expansão» (Fernan-
des, 1967, p. 99), o que deve ter contribuído para a sua substituição pelo
ministro da Educação Galvão Teles, um homem obviamente menos desenvolvi-
mentista que, no dizer de Rogério Fernandes6, representou «uma regressão
nítida relativamente aos projectos do ministro Leite Pinto» (id.).

Devido à natureza altamente repressiva do regime, era impossível explici-
tarem-se os detalhes de um «projecto social»; daí que aparecessem em código,
disfarçados em noções como «infra-estrutura humana», «consciência
nacional» e «aspirações culturais do povo». A distinção dos processos de to-
mada de decisão jurídica e cibernética feita por Murteira põe em evidência
uma diferença fundamental de perspectivas existente entre «tradiciona-
listas» e «desenvolvimentistas»:

[...] o primeiro processo é essencialmente normativo, o deve ser [...]
esconde o que é [...] ignora-se — ou despreza-se — a base empírica e o
cálculo das probabilidades [...] desconhece-se ou desdenha-se o tempo
real, o tempo histórico (dogmático) o segundo [...] preocupa-se em des-
vendar caminhos críticos, estabelecer sequências temporais óptimas, em
síntese, pretende compreender uma história, passada e futura (dialógico).
[Murteira, 1970, pp. 36-38.]

O Governo de Salazar possuía tanto «tradicionalistas» como «desenvol-
vimentistas»; daí que tenha sido incapaz de patrocinar um modelo inequí-
voco de desenvolvimento nos anos 60.

Veiga Simão concebeu a sua reforma em termos de um desafio nacional,
desafio que consistia em educar todos os portugueses, apesar da escassez de
recursos materiais e humanos, e muito especialmente «da existência dolorosa
de um certo conservadorismo obstrutivo e paralisante» (Simão, 1970, p. 9).

Defendeu ainda que a Nação devia começar a valorizar o intelecto: «[...]
a ciência e a técnica [...] não deixando de levar a inteligência portuguesa aos
grandes centros internacionais de pesquisas» (id., p. 10), foram conside-
radas fundamentais para o progresso.

Progresso, para Veiga Simão, significava, como vimos acima, a criação
de uma sociedade mais justa e perfeita, assente em princípios profundamente
humanos e espirituais, que, em última instância, permitiriam ao homem
controlar o processo de desenvolvimento e, desse modo, impedi-lo de se tor-
nar subserviente perante as outras nações ou escravo da tecnologia. A educa-
ção era a chave do seu modelo de desenvolvimento, já que «é o veículo pode-
roso e essencial que torna possível a vida humana ser digna de ser vivida,

6 R. Fernandes sustentou que» se bem que Leite Pinto mostrasse saber interpretrar o papel desempe-
nhado pela ciência e pela tecnologia numa sociedade tecnológica, ele acabou por reforçar «o controlo da edu-
cação pelo Estado no respeito pelos 'valores tradicionais' e pelas 'liberdades' da 'Igreja' e da 'Família'» que
surgia «justificado pela necessidade de imprimir ao ensino a funcionalidade requerida pela nova estrutura do

802 emprego numa conjuntura histórica de crise». (Fernandes, p. 92, 1967.)



facilitando todo um processo de justiça social, inerente a qualquer fórmula
de melhoria da condição do homem» (id., 1970, p. 8).

Sugeriu que se desenvolvessem as ciências sociais com vista a evitar a sín-
drome do «frio e aterrador mundo novo de Huxley» e libertar o homem do
pesadelo de um controlo absoluto pela tecnologia. E a educação, esse «bem
precioso», devia ser concedida a todos os portugueses, numa base meritocrá-
tica, para permitir aos mais capazes a integração na élite da Nação, indepen-
dentemente de determinantes sociais e económicas.

PROPOSTA DE LEI N.° 25/X

As intervenções feitas na Assembleia Nacional no decurso da apresenta-
ção, debate e discussão geral da Proposta de Lei n.° 25/X foram-lhe franca-
mente favoráveis7. A lei proposta estabelecia a reforma geral do sistema de
ensino português, de acordo com os princípios do ministro da Educação,
Veiga Simão. Considerando que os deputados da Assembleia Nacional não
constituíam um grupo homogéneo, tal resultado pode, à primeira vista,
parecer surpreendente. Este aparente consenso em relação à reforma tornar-se,
todavia, compreensível após uma observação mais atenta.

Como referimos já, a reforma geral do ensino português foi anunciada à
Nação, pela primeira vez, em 17 de Janeiro de 1970, pelo primeiro-ministro
(na sua primeira «conversa em família»). Um ano mais tarde, em 6 de Janeiro
de 1971, o ministro da Educação, Veiga Simão, apareceu na televisão para
anunciar a distribuição de dois documentos: Projecto do Sistema Escolar e
Linhas Gerais de Reforma do Ensino Superior — destinados a «ampla dis-
cussão pública». O debate público sobre a reforma proposta foi intenso:

Receberam-nos as escolas de todos os graus e ramos de ensino, tanto
oficiais como particulares; professores, pedagogos e alunos; associações
de pais e de estudantes, instituições ligadas aos problemas educativos,
etc. [...] Bastará dizer que se tornou necessário imprimir 50 000 exempla-
res de cada um daqueles projectos, sem contar com a larga difusão que a
imprensa deu ao seu texto integral. Pode afirmar-se que aqueles textos
programáticos foram entregues à Nação inteira. [Leite, 1973, p. x.]

O projecto de reforma estimulou também, entre os sectores da oposição
ao regime, um largo debate.

Provam-no os excertos incluídos neste artigo, bem como a bibliografia
que se aponta em anexo. Finalmente, a proposta de lei foi apresentada e de-
batida na Assembleia Nacional durante os primeiros quatro meses de 1973,
tendo-se tornado lei em 25 de Julho de 1973.

Uma das críticas mais frequentemente produzidas no debate desta lei ra-
dicava no facto de a mesma não apresentar um preâmbulo, nem qualquer es-
pécie de justificação para as modificações do sistema de ensino que

7 A Igreja era também favorável à reforma:

O ensino, reestruturado em moldes mais dinâmicos e levado a todas as camadas da população,
como se pretende, representa, ao nosso tempo, a contribuição mais positiva e de resultados mais perdurá-
veis e benéficos para o bem-estar e progresso do povo português. Pensamos sobretudo nas populações
rurais. [Novidades, 30 de Novembro de 1972.] 803



propunha8. Tal facto reveste-se de particular importância quando observado
à luz dos comentários feitos pelos opositores da reforma fora dos circuitos
do poder. Sottomayor Cardia, por exemplo, apodou as reformas propostas
de «predominantemente vagas» — as quais, em seu entender, se tornaram
ainda mais vagas depois de transformadas em lei (Cardia, 1973, p. 25) —
e Jofre Amaral Nogueira designou todo o projecto de «vago e abstracto em
si próprio», defendendo ainda que era impossível responder a «dois docu-
mentos nebulosos, mais carregados de vagas intenções e abstractas declara-
ções de princípios do que de concretas e definidas planificações [...] chega-se
a duvidar que valha a pena pôr à discussão do País algo de tão indefinido»
(Nogueira, 1971, p. 8).

Cardia acusou o Governo de ser de «reformismo pálido» em relação a
uma crise extremamente grave:

Na opinião pública generaliza-se a consciência da deterioração do en-
sino, os sectores modernizantes do capitalismo manifestam necessidades
novas, os estudantes agitam-se, muitos docentes se interrogam e alguns
mesmo desesperam [...] [e] a afluência de jovens às escolas transfor-
mou-se em ameaça ao anquilosado e decrépito sistema de ensino. [Car-
dia, 1973, p. 25.]

Originalmente concebida como uma reforma de longo alcance democrá-
tico, Cardia declarou que esta se apresentou destituída de força, sem que os
seus métodos de acção estivessem explícitos ou consagrados na lei; a reforma
do ensino superior, inicialmente considerada prioritária, fora, em última ins-
tância, entregue aos professores catedráticos, que eram os mais férreos opo-
sitores da reforma do ensino8, e mais surpreendente ainda era o facto de a
reforma não consagrar uma única palavra sobre a despolitização e a desarti-
culação da ideologia no quadro do ensino e não contemplar sob qualquer
forma a noção de participação dos estudantes na gestão das escolas e univer-
sidades, pecando também por não adoptar a expressão tantas vezes invocada
por Veiga Simão e pelos seus mais calorosos adeptos — «a democratização
da educação.» No mesmo sentido, um artigo anónimo publicado em 1973 na
revista O Tempo e o Modo defendia ser consideravelmente diferente o am-
biente em que surgiu o primeiro anúncio da reforma e aquele que assistiu à
distribuição dos dois projectos de reforma. O artigo chega mesmo a distin-
guir duas fases na reforma: a primeira fase — a democratização da fase de
acesso —, ao tempo em que a reforma visava principalmente dar resposta às
necessidades de todo o género de capitais, através da preparação de técnicos
competentes, independentemente da sua classe social, e uma segunda fase —
a fase de selecção (foram introduzidos mecanismos de selecção dentro dos
cursos mais do que antes dos mesmos) — quando se alegou que os constran-
gimentos económicos sobre a reforma (o mercado de trabalho) conduziram
à necessidade da criação dos numeros clausus e à consequente subordinação
da «democratização» às «exigências económicas» (tendo como efeito um
choque entre os interesses do grande capital e os do pequeno e médio capital —
ponto que discutiremos mais adiante). Um outro autor, António Reis,
apoia também esta apreciação, descrevendo a Reforma Veiga Simão como
«a economização da ideologia nacionalista do Estado Novo» [Reis, 1971 (a)].

804 8 Ver, por exemplo, G. Cruz, 1973.



Voltaremos ainda a referir-nos, neste artigo, aos vários autores já citados
para analisar mais detalhadamente os seus pontos de vista.

Importa reter de momento que a reforma, tal como foi votada na Assem-
bleia Nacional, diferia fundamentalmente da que fora apresentada pela pri-
meira vez ao público, tanto no que se refere à sua concepção de progresso
como à sua concepção de projecto societaL Com efeito, o tom populista
— exprimindo aquilo que até aí fora oficialmente objecto de silêncio —, tão
característico dos primeiros tempos da reforma, tinha gradualmente desapa-
recido. Significaria isto, como sugere um autor (anónimo, 1973), que a re-
forma se transformara no símbolo de uma «tecnocracia sem alma», ou que
se subordinara aos interesses do grande capital, a um papel de mero produ-
tor de técnicos especializados segundo um ritmo imposto pelas companhias
multinacionais? Penso bem que não. De facto, o primeiro dos capítulos da
reforma, onde se estabeleciam os seus princípios fundamentais, continuou a
articular aquilo que Reis designou por «ideologia nacionalista»:

São princípios orientadores da acção educativa:

a) Garantir a formação integral dos Portugueses através do aperfei-
çoamento das faculdades intelectuais e do desenvolvimento fí-
sico, visando a formação do carácter, do valor .profissional e de
todas as virtudes morais e cívicas orientadas pelos princípios da
doutrina e moral cristãs, tradicionais do País;

b) Preparar todos os cidadãos para tomarem parte activa na vida
social como membros da família e das demais sociedades primá-
rias e como elementos participantes do progresso do País;

c) Estimular o amor pela Pátria e por todos os seus valores, bem
como pelos interesses superiores da comunidade lusíada, dentro
de um espírito de compreensão e respeito pelos outros povos e no
âmbito de uma activa participação na comunidade internacional
[...] [ou, em outras palavras, respectivamente, Deus, Família, Pá-
tria.] [Leite, 1973, pp. 16-17, extraído do cap. I da Proposta de
Lei n.° 25/X.]

As próprias críticas feitas à reforma pelos deputados da Assembleia
— críticas que não excluíam necessariamente a possibilidade de votar a seu
favor — são talvez mais esclarecedoras quanto ao real conteúdo da reforma
do que são os seus elogios (devido ao inevitável tom de retórica política que a
acompanhou). Regra geral, os elogios centravam-se nos efeitos democratiza-
dores da reforma:

É que o programa educativo da proposta aponta [...] no sentido de
uma sociedade em que «o acesso aos vários graus de ensino e aos bens de
cultura» seja assegurado «a todos os cidadãos» [...] sem outra distinção
que não seja a resultante da capacidade e dos méritos» — base 1, alínea
e); no sentido de «preparar todos os cidadãos para tomarem parte activa
na vida social como membros da família e das demais sociedades primá-
rias e como elementos participantes do progresso do País» — base 1, alí-
nea b); no sentido, finalmente, de «proporcionar uma educação básica a
todos os portugueses» — base 1, alínea f)». [José da Silva, Diário das
Sessões, 1973, p. 5053.] 805



Também os críticos da reforma se debruçaram sobre os efeitos democra-
tizadores da mesma, mas numa óptica diferente:

[...] que «democratizar o ensino é o mesmo que dar a qualquer cida-
dão o direito de ser doutor mais não é do que entender que qualquer burro
tem o direito de ser cavalo». [Moura Ramos, Diário das Sessões, 1973,
p. 5051.]

Por outro lado, a «democratização» não deveria interferir com o direito
ao ensino particular:

Educação que cabe em primeiro lugar à família, coadjuvada pelos
educadores que desejar; ao Estado, como representante da sociedade ci-
vil [...] numa reforma do sistema educativo, que entre os pontos chaves
em que assenta está o de assegurar a igualdade de oportunidades para
todos, só poderá ser garantida a observância deste princípio fundamental
desde que aceite o pluralismo escolar. A verdadeira democratização do
ensino deverá permitir às famílias a possibilidade de escolha da frequên-
cia da escola, qualquer que seja a sua situação económica ou ideológica.
[Maria Raquel Ribeiro, Diário das Sessões, 1973, p. 5109.]

Além disso, a democratização do ensino, argumentavam os críticos, tra-
duzir-se-ia numa perda de qualidade e numa inexorável «massificação» do
ensino:

Deus nos defenda da Universidade de massal [Paulo Cunha, Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, in Nunes, 1970, p. 213.]

Um outro ponto preocupava os críticos: a ausência de uma justificação
clara para os princípios enunciados na reforma no tocante a valores religio-
sos, morais e cívicos, constitutivos da cultura e da civilização portuguesa e,
por conseguinte, da nação portuguesa:

Apetece-me [...] começar [...] por um lugar-comum: Portugal é uma
nação pluricontinental e mutirracial (o que não é um lugar-comum) [...]
Em questões de sobrevivência nacional não há lugares-comuns que se de-
vam deixar de lembrar só porque são lugares-comuns; há princípios, há
maneiras, há formas que nos definem como povo, que nos individuali-
zam no mundo e que nele nos integram em jeito de missão [...] Um sistema
educativo que procure impor-se desarticulado do contexto socieconó-
mico da nação não a pode servir verdadeiramente. E se essa nação for
pluricontinental e multirracial, portanto, com contextos socieconómicos
diferentes de parcela para parcela, mais saliente se tornará e mais pertur-
bador o desencontro sistema-realidade. [Peres Claro, Diário das Sessões,
1973, pp. 5054-5055.]

E ainda,

Sempre se encontra o homem, no espaço e no tempo, em dado con-
texto sociopolítico, do qual brotam vínculos que o ligam, institucional-
mente, aos valores criados à luz do espírito e no respeito à ordem suprema
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posta da lei do Governo relativa a reforma do sistema educativo repre-
senta um documento humano de civilização superior e de elevado grau de
desenvolvimento espiritual e cultural de um povo; revela a maturidade e
a independência de uma sociedade política posta no caminho da evolu-
ção e do progresso; situa-se no respeito dos princípios fundamentais defi-
nidos na Constituição Politica Portuguesa, como marco essencial da rea-
lização segura do Estado social corporativo [...] de cujo espírito decorre
a afirmação da família como base natural da educação (artigo 12.°), o
reconhecimento do direito e dever dos pais à educação dos filhos (artigos
13.° e 42.°) [...] Rejeita-se, deste modo, a concepção totalitária do Estado,
porque se lhe nega o direito prioritário — direito directo e imediato à
educação, reclamado e exercido, aliás, pelos estudos socialistas e comu-
nistas e por certas tendências liberais defensoras de determinados direitos
do homem, como o amor livre e o divórcio. [Amílcar Mesquita, Diário
das Sessões, 1973, p. 5114.]

Encontramos, assim, na própria proposta de lei, nas críticas e elogios a
ela feitos na Assembleia Nacional, uma resistência considerável a uma lei-
tura da mesma em termos tecnocráticos ou exclusivamente economicistas.
Resumindo, o debate geral na Assembleia Nacional girou, por um lado, em
torno da importância de um sistema educativo democrático, no sentido de
meritocrático, fundamental para o progresso económico do País e sua inte-
gração na Europa, e, por outro lado, em torno da importância da manuten-
ção e definição mais cuidadosa dos princípios encarnados na trilogia Deus,
Pátria, Família.

A REFORMA VEIGA SIMÃO E O ALARGAMENTO DAS ELITES

Howard Wiarda, baseando os seus comentários sobre educação num pe-
queno ensaio escrito por Henry Keith (1973), elaborou em termos breves
uma explicação histórico-cultural da reforma Veiga Simão. Segundo Wiarda,
a mudança institucional em Portugal, e em particular a que resultou da
reforma do ensino, esteve tradicionalmente ao serviço de objectivos tenden-
tes a manter no poder uma certa élite, através do alargamento da sua base de
apoio:

Sempre que a élite não conseguiu ou não quis adaptar-se a este «código»,
o regime foi derrubado, tal como aconteceu nas revoluções liberais
de 1820 e 1836 e na revolução republicana de 1910 [...] [Keith, 1973,
p.2.]

Marcello Caetano, na esteira desta tradição, visava o alargamento da base
do seu regime através do processo então designado por «liberalização»,
termo indevidamente empregue, sçgundo Wiarda, na medida em que Caetano
não almejava abrir caminho a uma «genuína democratização», mas tão-
somente angariar a simpatia e alargar a base de partido oficial e refrear de
certo modo os poderes da polícia secreta, a fim de melhor implementar o sis-
tema corporativo:

Almejava, sim, preservar, fortalecer, revigorar e institucionalizar o
sistema corporativo que com Salazar se tornara moribundo, ao invés de
almejar substituí-lo por qualquer outro. [Wiarda, 1977, p. 257.] 807



Assim, até mesmo os programas mais «progressistas» do regime, como é
o caso da Reforma Veiga Simão, devem, segundo Wiarda, ser analisados,
«não tanto em termos da 'democratização' das oportunidades que suposta-
mente abriam, mas antes à luz bem mais estreita das tentativas de o regime se
despojar da rigidez que Salazar lhe imprimira e de aumentar a lealdade das
élites» (id.,p. 261)9.

Assim, e nesta perspectiva, a Reforma Veiga Simão não fora elaborada
para «democratizar Portugal», sendo até enganadora a expressão «demo-
cratização do ensino», uma vez que o seu real valor, como ponto de partida
para um alargamento das elites governativas do País, não só não tinha por
objectivo principal tornar a população de Portugal politicamente activa e
participativa, como, pelo contrário, almejava manter e consolidar ainda
mais o controlo político, sob a capa de alargados benefícios no sector da
educação. Na verdade, tanto Wiarda como Keith compararam a reforma do
ensino dos anos 70 em Portugal com a experiência ocorrida «noutros regi-
mes tecnocraticamente autoritários», como o Brasil e Espanha, cujos benefí-
cios no sector da educação foram consistentemente manipulados pelas élites
governativas com vista a obter um maior controlo sobre estudantes poten-
ciais ou dissidências populares.

Os argumentos de Wiarda radicam numa base de determinismo histórico
e cultural. A mudança social é concebida num movimento de cima para
baixo, através de um alargamento das élites e apoiando-se em movimentos
populares cooptativos institucionalizados. O processo político centra-se
na competição entre élites e nas suas relações com a coroa ou com o aparelho
de Estado. O corporativismo em Portugal é visto como um enquadramento
local para o desenvolvimento nacional — daí que Wiarda ponha em causa a
persistência da teoria da modernização que defende existir apenas uma única
via para a modernização, isto é, a democracia e o pluralismo — assentando
tal quadro num sistema corporativo-patrimonalista mais antigo, cujas ori-
gens faz remontar ao século xii (quando Portugal nasceu). Para Wiarda, a
essência do sistema corporativo em Portugal reside no facto de este manter a
estrutura tradicional, embora proporcione, concorrentemente, mudanças
através da incorporação de novas unidades sociais e políticas na administra-
ção estatal. Deste modo, o corporativismo funciona como um agente de
mudança social controlada, cujo motor, como já vimos, é a educação.
O principal problema que se coloca a um Estado burocrático extremamente
centralizado é, pois, o de saber até onde pode avançar com a sua política de
«liberalização» e de «democratização» do ensino, de forma que esta se não
torne contraproducente para os seus próprios interesses.

O principal inconveniente da explicação de Wiarda reside no seu determi-
nismo: Portugal está condenado ao corporativismo. A mudança social é
sempre feita a partir do topo, numa forma calculada que visa quer a repro-
dução das existentes estruturas de élite, quer o ajustamento do sistema aos
efeitos negativos que decorrem de conflitos entre personalidades ou de riva-
lidades políticas privadas. Toda a mudança social abrupta e de cunho mais
marcado é explicada em termos de erro: a falta de previsão por parte de um
líder carismático quanto à avaliação correcta da quantidade de mudança so-
cial necessária para manter o statu quo. Não oferece qualquer explicação

9 Salazar «imobilizou» a éltite, transformando o Estado numa gigantesca agência de amparo nacional,
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para a persistência de estruturas burocráticas, detectáveis ao longo da história
(bem como para a de uma «sociedade fechada, hierarquizada, estratificada»).

Por certo, a obra de Wiarda raramente aborda assuntos relacionados
com o desigual e limitado desenvolvimento económico. Todavia, a ideia do
corporativismo como agente de mudança social controlada e a educação ac-
tuando, em última instância, como um conjunto de paliativos destinados a
disfarçar as verdadeiras relações de poder são esclarecedoras e fornecem
uma explicação convincente para o surgimento da Reforma Veiga Simão nos
inícios dos anos 70: esta foi uma espécie de cortina de fumo destinada a aju-
dar a hesitante oligarquia do regime Salazar/Caetano.

A REFORMA VEIGA SIMÃO: «A ECONOMIZAÇÃO DA IDEOLOGIA
NACIONALISTA»

Outros autores, como António Reis e Sottomayor Cardia, escrevendo so-
bre a reforma nos inícios da década de 70, chegaram a conclusões semelhan-
tes, utilizando embora um conjunto de explicações diferentes. Para estes
dois autores, que, escrevendo separadamente, chegaram a conclusões idênti-
cas, a Reforma Veiga Simão era «uma cautelosa adaptação da máquina polí-
tica à satisfação das necessidades do desenvolvimento do modo de produção
capitalista no nosso país, de acordo com os interesses dos grupos industriais
tecnologicamente mais evoluídos e mais aptos a enfrentar a concorrência eu-
ropeia» [Reis, 1971 (a), p. 6], ou, mais sucintamente, uma maneira «de
transferir o poder da direita tradicionalista e arcaica para a direita moderna,
de fazer prevalecer os interesses do monopolismo [...]» (Cardia, 1971,
p. 15).

Uma combinação de vários factores conduziu, nos últimos anos da dé-
cada de 60 e nos primeiros da de 70, à impossibilidade de reestruturar o Es-
tado, a um regime incapaz de produzir qualquer tipo de renovação interna.
O modelo de lançamento económico, aplicado com tanto sucesso nos últi-
mos anos da década de 50 e nos primeiros da de 60, atingira o seu grau de
esgotamento em meados dos anos 60. A princípio, o modelo baseara-se no
desenvolvimento industrial através do reforço da iniciativa privada patroci-
nada pelo Estado. A segunda guerra mundial proporcionara diversas condi-
ções-chave que viabilizaram tal modelo (ver Moura, 1974): 1) permitira a
acumulação de capital cuja aplicação era urgente, por forma a evitar efeitos
inflacionários; 2) fornecera a ligação de personalidades políticas do aparelho
de Estado com os interesses do grande capital através dos projectos do período
do após-guerra (electrificação, transportes, indústrias básicas) e 3) criara
vastas oportunidades aos empresários. Por outro lado, Portugal dispunha
também das condições necessárias para proporcionar elevados lucros: pro-
tecção estatal à indústria, limitando-se severamente a concorrência estran-
geira por via dos direitos alfandegários, e uma política que permitia a prática
de preços internos elevados associada a uma mão-de-obra barata permitia
exportações a baixo preço. Correia de Oliveira, ministro das Finanças dos
anos 40, declarou o seguinte numa entrevista dada ao jornal Diário de
Lisboa, em Agosto de 1966:

[...] à moda da época, construímos muros aduaneiros para nos livrar
da concorrência da produção industrial estrangeira; criámos sistemas de
condicionamento ou de reserva de mercado interno com o objectivo teó- 809



rico de evitar o sobre-equipamento e com o resultado prático de impedir
concorrência [...] planeámos, projectámos e erguemos as grandes indús-
trias de base; consentimos e assegurámos, directa ou indirectamente,
uma rendabilidade ao investimento industrial, a nível tal que permitiu
aos empresários verdadeiramente capazes, não só realizar progressos
notáveis e criar novas fontes de riqueza industrial, como financiar esse
progresso e esse crescimento, em parte muito grande á custa de lucros ca-
pitalizados [...], assentamos o fomento industrial em salários baixos e,
estes, numa alimentação barata e, esta, na fixação e no congelamento,
por largos períodos, de preços para os produtos agrícolas que, mantidos
ao longo do tempo, desencorajaram o investimento neste sector. [Citado
em Pereira, 1973, p. 29.]

O preço pago por este «modelo» foi duplo: a estagnação da agricultura
nas mãos dos «intocáveis» latifundiários e a repressão contra os trabalhado-
res (ausência de direitos sindicais, controlo de greves, organização vertical
apenas, etc), elemento relevante da organização corporativa, conduziram a
elevados níveis de emigração.

São apresentadas diversas razões para o esgotamento do modelo de lan-
çamento: subitamente, os direitos alfandegários começaram a funcionar
contra as indústrias básicas (decorrendo daí uma falta de matérias-primas
fundamentais e a necessidade de substituir as importações em geral); as pos-
sessões africanas tendiam para a autonomia (as guerras coloniais eclodiram
em 1961 em todas as províncias); a industrialização baseada no sacrifício das
classes trabalhadoras começara a surtir efeitos negativos (particularmente
após a adesão à EFTA, em 1960, originando uma integração mais íntima
com a Europa, que, se, por um lado, aumentou as perspectivas de desenvol-
vimento, acentuou, por outro, as diferenças salariais existentes entre os tra-
balhadores portugueses e europeus, conduzindo ao incremento do fenómeno
emigratório); e, por último, o sistema económico e político revelou-se inca-
paz de se ajustar às novas necessidades. A este respeito, F. Pereira de Moura
refere três tipos de rejeição que caracterizaram o regime salazarista: rejeição
de novas formas de organização internacional, rejeição da transformação
imperativa do sistema como forma de evitar a emigração e rejeição das ten-
dências autonomistas e nacionalistas das colónias africanas, o que se tradu-
ziu na dominância dos interesses pessoais sobre os do País.

Na verdade, o termo «modelo» pode considerar-se errado quando apli-
cado ao ascenso industrial dos últimos anos da década de 50 e primeiros da
de 60. Barreto e Almeida, por exemplo, defendem acerrimamente que o
ascenso económico se ficou a dever à utilização das potencialidades reais da
estrutura socieconómica, e não a alterações nas linhas de actuação dos poderes
públicos, numa espécie de tentativa séria que visasse o desenvolvimento.
Dizem ainda estes autores:

Não tendo sido o resultado voluntário de uma política económica de-
cididamente inovadora, política que necessariamente teria que começar
por solucionar em termos de uma nova alternativa as distorsões e contra-
dições estruturais da sociedade, o recente ascenso da economia tornou-se
antes factor de acentuação e de criação de desequilíbrios sociais, visíveis
nas suas aparências espaciais e sectoriais. («Dualismo»: «sociedade

810 moderna» vs. «sociedade tradicional,») [Barreto e Almeida, 1970, p. 29.]



Para Barreto e Almeida, o ascenso económico realizou-se principalmente
devido às guerras coloniais, à existência de uma mão-de-obra barata e su-
bempregue e ao maciço influxo de capitais estrangeiros conjugado com a
«ajuda» e o «conselho» de organizações internacionais (especialmente da
EFTA, OCDE e Banco Mundial) — o que representou uma mudança abrupta
na política governamental, como confirma Armando Castro:

A evolução mais significativa no domínio financeiro é, sem dúvida, a
mudança de atitude do Governo de Lisboa face aos capitais estrangeiros
públicos e privados. Durante muito tempo, Portugal mostrou-se descon-
fiado em relação aos capitais vindos do exterior. Mas as necessidades de
financiamento do II Plano de Fomento e o esforço militar em Angola
originaram um volte-face. [Castro, 1970, p. 87, citado do Boletim, n.° 5,
da Société des Banques Suisses.]

Para estes dois autores, as guerras coloniais desempenharam um papel
essencial no devir económico do País. Com o eclodir das guerras, as despesas
militares sofreram um aumento considerável, provocando um crescimento
económico por via do aumento da procura, possibilitada agora pela redistri-
buição dos proventos dos soldados e dos oficiais e pela produção de material
bélico que ocasionou, mais tarde, em 1963-64, elevadas taxas de inflação.
Eventualmente, o desenvolvimento industrial veio a desembocar numa situa-
ção de esgotamento das potencialidades estruturais do regime, fazendo res-
saltar, desse modo, «a necessidade de introduzir transformações radicais e
globais no quadro estrutural do pais» (op. cit., p. 39).

As guerras coloniais desempenham um papel fulcral neste quadro:

Se a guerra em África contribuiu para induzir, ao nível da economia
do País, uma situação de rendimento máximo do aparelho produtivo, em
breve fazia ressaltar os seus limites e os seus desequilíbrios estruturais,
evidenciando de forma candente a contradição existente entre as forças
produtivas e as relações de produção. [Ibid., sublinhado no original.]

Assim, na perspectiva destes autores, o facto de o desenvolvimento in-
dustrial se ter processado sem uma correspondente mudança estrutural e ins-
titucional explica os limites do sistema e o seu consequente esgotamento.
Portugal, inevitavelmente enredado na expansão capitalista do após-guerra,
move-se no sentido de uma integração europeia sob a estrita e directa orien-
tação do Estado. Todavia, as classes dominantes no interior do Estado
forjam uma política extremamente contraditória, dado que a política de de-
senvolvimento se anunciara sob o peso das estruturas tradicionais, quer polí-
ticas quer socieconómicas (e a ideologia salazarista derivava do passado e da
natureza redentora de uma nação de élite):

Por um lado, continua a proteger-se uma actividade agrícola anacró-
nica e, por outro lado, inicia-se uma política de fomento, com base
sobretudo no sector industrial, considerado como o propulsor de toda a
actividade económica, para o que se cria a «programação indicativa»,
que virá a permitir uma certa ordenação da cooperação entre os poderes
públicos e o grande capital. [Ibid., p. 57.]

A guerra condiciona todo o desenvolvimento socieconómico, «Não sq
porque consome créditos que poderiam frutificar em aplicações produtivas 811



(basta pensar no necessário fomento de sectores fundamentais, como o da
educação); não só porque acelera as ligações entre o capital interno e o capi-
tal internacional [...] mas também porque [...] entrava todo e qualquer pro-
cesso de reajustamento tornado necessário para assegurar, através de um
neocapitalismo mais consentâneo com os actuais interesses das classes pos-
suidoras, a expansão e a consolidação do sistema» {ibid,, 10, pp. 63-64)10.

A «nova legitimidade» anunciou-se com a mudança do regime, em 1968,
e assentava numa concepção de progresso entendido essencialmente, por
Salgado de Matos, nos seguintes moldes:

[...] 1) é desejável para todos a adopção dos padrões (políticos de
produção de consumo) da Europa ocidental; 2) é possível ultrapassar os
atrasos que, finalmente, se reconhecem; 3) para tanto há que seguir uma
linha evolutiva determinada pelo poder, sem soluções de descontinuidade
políticas ou sociais; 4) ninguém terá de fazer um esforço grande ou
modificar sensivelmente o seu género de vida para conseguir o seu objec-
tivo. [Matos, 1970, p. 44.]

Neste sentido, a Reforma Veiga Simão apresentava-se com uma impor-
tância única em termos de estratégia de desenvolvimento capitalista: a) na
preparação de novos quadros, de técnicos qualificados; b) na transmissão
dos «valores colectivos» inerente a este processo (como foi claramente dito
pelo então secretário de Estado da Indústria, Rogério Martins, 1970). Antó-
nio Reis interpreta esta importância em termos de uifia «modificação da
composição do bloco social no poder» que «ia matizando de laivos economi-
cistas a ideologia nacionalista do Estado Novo» [Reis, 1971 (a), p. 6].

Segundo Reis, para se atingir este objectivo tornava-se necessária a adop-
ção de certas medidas, como modificações de pessoal na administração pú-
blica, elaboração de propostas reformistas, como a Reforma Veiga Simão, e
isto tudo devido muito em especial às contradições existentes no seio do apa-
relho de Estado e que impediam o prosseguimento de medidas mais concre-
tas e totais ao nível das mudanças estruturais (ver supra, Barreto e Almeida).

As críticas de Reis à Reforma Veiga Simão reportam-se aos pressupostos
ideológicos que norteiam o seu princípio fundamental, a democratização do
ensino. Veiga Simão declarara:

Um princípio fundamental que não me canso de repetir e deve estar
presente na mente dos universitários é o da necessidade de uma autêntica
democratização do ensino, que, sem excepção, permita a qualquer jovem
ocupar na sociedade o lugar que lhe compete em exclusiva dependência
da sua capacidade intelectual e sem condicionalismos sociais e econó-
micos. [Citado em Reis, 1971 (a), p. 7.]

Basicamente, segundo Reis, a «democratização do ensino» na reforma
funciona como uma afirmação do seu carácter humanista e é, por, conse-
guinte, uma preocupação central que provém da necessidade de encontrar
uma base ideológica com virtudes suficientes que justifiquem a necessidade
da «democratização» do ensino. Esta funciona, simultaneamente, como
capa que encobre o carácter tecnocrático da reforma. E a prova é que «a

10 Desenvolvimentistas como Xavier Pintado, Rogério Martins e João Salgueiro sempre viram os territó-
812 rios africanos como o principal obstáculo à integração na Europa (ver Miranda, 1978).



ideologia humanista, com um objectivo simultaneamente justificativo e dis-
simulador, desaparece se considerada dentro dos limites do regime político
em vigor» [id., p. 8).

Assim, o dito humanismo só na aparência se pode apresentar como dou-
trina capaz de transcender os parâmetros constituídos pelas funções de cor-
relação ensino social ou necessidades de ensino para o desenvolvimento eco-
nómico. Na prática, os objectivos humanistas e economicistas coincidem
harmoniosamente na base da subjugação do primeiro ao segundo — da con-
jugação destes objectivos resulta um sistema escolar que é, simultaneamente,
«individualizado» e «diversificado». É enorme a distância que separa as
animadoras aspirações humanistas do conceito de «democratização» e as
medidas previstas para a sua realização (como vimos já, este foi um dos pon-
tos que maior importância assumiram para a ala esquerda da oposição à
reforma — muitos autores contestaram a viabilidade da reforma. Ver biblio-
grafia). Consequentemente, o sistema de ensino encontra-se subtraído aos
constrangimentos socieconómicos que o circundam, «como se [...] estivesse
metido numa vastíssima campânula protectora que impedisse a intervenção
no interior dos reflexos da divisão social que continuaria a vigorar no exte-
rior» (id.).

Reis argumenta ainda que os três aspectos da reforma que proporciona-
riam um sistema democrático perfeito, «a abertura», «a inter-relação», «a
igualdade», acabam por coincidir com critérios de eficiência e rendabilidade:

[...] deve salientar-se que a adopção do critério de inter-relação per-
mitirá obter uma maior rendabilidade dos meios humanos e materiais
disponíveis. [Reis, p. 8.]

Quanto à abertura e igualdade, «a sua existência é apenas formal, pois
abstrai do tipo de estruturação da sociedade,' que levará a esmagadora maio-
ria da população escolar a terminar os seus estudos ao fim dos oito anos de
escolaridade obrigatória [...]» (id.).

Por último, a educação pré-primária, segundo a reforma, será apenas
efectuada num futuro próximo e em colaboração com entidades privadas, as
quais, comprometendo embora a abertura e a igualdade do sistema, corro-
boram também o critério economicista da rendabilidade porque, «por um
lado, é a necessidade da mão-de-obra feminina que vai ditar, em última aná-
lise, o alargamento restrito do ensino infantil e, por outro lado, é a fraca
rendabilidade intrínseca no seu conjunto deste ensino que submete a sua
efectivação pelo Estado ao pessimismo da expressão «na medida do possí-
vel» (id.).

O disfarce da verdadeira natureza da reforma, isto é, enquanto solução
neocapitalista para uma reestruturação fechada do Estado, apresenta-se, na
análise de Reis, como «uma protecção» contra a «exploração violenta de um
povo subdesenvolvido por um capitalismo moderno voraz» (Cardia, 1971)
(exploração por de mais óbvia para um país estreitamente ligado às nações
europeias industrialmente avançadas). O problema principal para os sectores
em vias de modernização consistia em determinar a maneira de racionalizar
a educação a fim de prover uma administração pública eficiente e quadros
capazes para processos de trabalho modernos, em introduzir planeamentos
rigorosos, construir uma meritocracia, um sistema tecnocrático capaz de
proporcionar uma legitimidade científica no seio de um regime corporativo
caduco extremamente repressivo e atacado de uma pobreza maciça e de anal-



fabetismo. A insolubilidade deste problema, sem uma profunda mudança
estrutural que conduzisse às condições necessárias para uma liberdade politica
(designado por Cardia como «O dilema português: fascismo ou democra-
cia», Cardia, 1973), conduziu ao divórcio entre a educação e a sociedade,
levou à necessidade da Reforma Veiga Simão como uma «condição de so-
brevivência» destinada a diminuir o vazio existente entre as massas e os gru-
pos de élite e a dar uma credibilidade renovada ao regime. Este facto explica,
em parte, o tom populista do discurso de Veiga Simão, com os seus constan-
tes apelos aos «camponeses amanhando as terras» e aos «operários labutando
nas fábricas» (ver, por exemplo, Escola Portugesa, 1971-72). Esperava-se
que, através do uso de bens simbólicos, o interesse nacional, no sentido de
interesses do povo, se identificasse com o dos grupos modernizantes (eles
próprios frequentemente subordinados a grupos de pressão internacionais).

A DEMOCRATIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE

Na sequência das agitações estudantis, foram publicados durante os últi-
mos anos da década de 60, tanto em Portugal como no estrangeiro, vários
trabalhos assinados por um dos mais conhecidos sociólogos portugueses, Se-
das Nunes, sobre a reforma da universidade portuguesa (a ele juntaram-se,
na altura, outros autores, dos quais J. P. Miller Guerra era o mais conhe-
cido, sendo deputado da Assembleia Nacional).

A principal preocupação de Sedas Nunes dirigia-se à «crise» da universi-
dade tradicional em Portugal, à sua incapacidade de produzir, tanto em
quantidade como em termos de competência necessária, o potencial técnico
e científico indispensável ao desenvolvimento económico, social e cultural.
Para Sedas Nunes, a modernização de Portugal, e de modo particular a da
indústria, tornava-se absolutamente essencial para adaptar o País às novas
condições do capitalismo internacional (Nunes, 1960). E a modernização
exigia, não apenas alterações tecnológicas, mas também alterações nas atitu-
des mentais do povo português, a fim de tornar possível «a capacidade de
exigir as estruturas e os métodos mais eficazes» (id.). Todavia, alterações
tecnológicas importantes conduziriam, inevitavelmente, àquilo a que Sedas
Nunes designou por «uma acumulação de dissatisfações» por parte do povo.
Competia, por isso, ao Estado e à indústria a responsabilidade social de lu-
tar por uma coesão social, através da criação de condições susceptíveis de
aliviar tais dissatisfações (em certo sentido, isto constituiu o prelúdio da-
quilo que mais tarde ficou conhecido, no Governo de Caetano, por «Estado
social» — no qual se injectou uma nova vida nas leis corporativas, decretos e
instituições, se desenvolveu a assistência social, as actividades sindicais
conheceram uma maior autonomia, etc, a fim de permitir, como diz Wiarda,
«a transição de um sistema económico essencialmente capitalista-monopo-
lista, que apenas beneficiava alguns, para um Estado social, que beneficiava
muitos, e criar uma nação mais conforme às nações europeias e ocidentais,
orientadas no sentido do bem-estar social») (Wiarda, 1977, p. 269).

No seu artigo sobre a crise da universidade portuguesa, Sedas Nunes e
Miller Guerra, além de apontarem as lacunas da universidade tradicional,
sugerem medidas de reestruturação para o ensino superior em Portugal. De-
fendiam que a espectacular procura do ensino superior por parte de pessoas
de várias classes etárias e de ambos os sexos deveria conduzir à criação de
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[...] a tradicional concepção elitista da universidade tem de ceder ante
uma concepção mais democrática de universidade de massa. [Sublinhado
no original; Guerra e Nunes, 1969, p. 30.]

Afirmavam ainda que a eficiência interna do sistema universitário portu-
guês era, em termos europeus, excepcionalmente baixa, encaminhando-se
para uma deterioração cada vez maior. Em 1960, apenas 1,2% da população
activa empregada possuía um curso superior. E mais, a frequência de cursos
de Engenharia e Ciências Socias e Económicas era notoriamente baixa.
O Direito, por outro lado, actuava como alpondra para o status e para posi-
ções de chefia (ver as referências anteriormente feitas sobre a distinção exis-
tente entre tomadas de decisão jurídicas e cibernéticas). Em suma, «Não ofe-
receria particular dificuldade demonstrar que — a prazo e tirando a hipótese
de as carências racionais virem a ser colmatadas por uma forte 'penetração'
de administradores e técnicos estrangeiros — uma tal estrutura das qualifica-
ções da população activa é efectivamente incompatível com um ritmo de
progresso científico, tecnológico, socieconómico e cultural que permita ao
País avançar, sem crescente desfasamentos e salvaguardando a base econó-
mica da sua independência, na esteira da civilização moderna» (Nunes,
1969, vol. ii, p. 71).

A reestruturação do ensino superior devia ser global, de longo alcance,
tendo em conta o facto particular de a instituição universitária tradicional,
de tipo napoleónico-latino, ser incapaz de se reformar a si própria. Assim,
Sedas Nunes e Miller Guerra propuseram uma reforma que exigia não só a
transição da universidade tradicional para a moderna, mas também:

a) Uma reforma do Ministério da Educação: «A preparação e a execu-
ção de uma verdadeira reconversão estrutural [...] só serão possíveis [...] se o
próprio M. E. N. for profundamente remodelado e se transformar numa ad-
ministração moderna [...]» (Nunes, 1970, p. 280.)

b) Uma política de desenvolvimento nacional na qual os poderes públi-
cos se comprometessem completamente. Para Sedas Nunes e Miller Guerra,
o ponto essencial era «a vontade de empreender reformas importantes e hon-
radas. Importantes quer dizer que modernizam de facto o sistema português
de ensino superior, segundo as necessidades de uma nação que não pode dei-
xar de entrar no caminho da Cultura Moderna e da Técnica, ou seja: na civi-
lização europeia dos nossos dias.» (Guerra e Nunes, 1969, p. 43.)

Por último, a reforma global do ensino superior tornava-se essencial para
«desencadear [...] acções que libertem as energias criadoras encarceradas
nas estruturas envelhecidas» (Nunes, 1970, p. 89).

Sedas Nunes sustentou que as solicitações para que se efectuasse a re-
forma das universidades, com vista a criar uma estrutura de ensino superior
capaz de responder às necessidades sociais de um Portugal moderno, partiram,
significativamente, não dos grandes investidores, que noutros países indus-
trialmente mais avançados tentaram de facto controlar as universidades,
mas sim dos pequenos investidores. De facto, segundo este autor, o sistema
de universidades de tipo napoleónico-latino, com as suas poderosas élites de
«catedráticos», favorecia o grande capital a expensas do pequeno e médio
capital, permitindo a entrada dos seus próprios técnicos e produzindo, por
essa via, uma mais visível e completa dominação estrangeira no desenvolvi-
mento português. As empresas realmente grandes, cujo número ascendia a
pouco mais de uma dúzia, podiam pagar salários elevados, pelo que facil-
mente absorviam a produção universitária de licenciados. Esse tipo de estrii-



tura não favorecia, pois, a evolução da sociedade portuguesa no sentido de o
desenvolvimento ser sinónimo de modernização ou de democratização. Mais
concretamente, a sociedade viu-se privada do pessoal essencial ao progresso
social na medida em que os interesses privados absorviam todo o pessoal
qualificado em detrimento do sector público (produzindo, em consequência,
uma degradação na administração pública).

Sedas Nunes receava que o grande capital viesse, eventualmente, a sentir
a necessidade de uma reforma apenas «do ponto de vista social» (para pro-
ver medidas básicas de bem-estar), ou para arranjar quadros de chefia. De-
fendia, por isso, que a reforma do ensino se tornava crucial nesse preciso
momento «para evitar reformas tecnocráticas dominadas pelo grande capi-
tal, isto é, antes de a 'racionalidade económica' constituir a sua própria
reforma» (id.).

O trabalho de Harry Makler Study of the Portuguese Business Elite,
1964-66 (Makler, 1968) confirma a verificação de Sedas Nunes relativa às di-
ferentes necessidades do grande capital, por um lado, e às do pequeno e mé-
dio capital, por outro. Makler, através das respostas obtidas à pertunta:
«Quais são na sua empresa os dois principais problemas que actualmente
mais o preocupam?», chegou à conclusão de que a maior parte dos empresá-
rios portugueses estava «preocupada primeiramente com a falta de mão-de-
obra especializada (24%)». Em seguida, uma percentagem relativamente
grande (19%) estava preocupada com «rever, melhorar ou aumentar as fá-
bricas ou equipamentos» e, aproximadamente em proporções idênticas,
«com o aumento da produtividade, o combate à concorrência e o financia-
mento das suas empresas». Todos os homens de negócio, em especial os fun-
dadores e directores-proprietários de empresas menores na parte norte do
País (a zona mais afectada pela emigração), mostraram, em geral, uma grande
preocupação com os problemas da mão-de-obra e, em particular, com a
falta de mão-de-obra qualificada. Todavia, os directores das empresas maio-
res (com um número de trabalhadores superior a 1000) — localizadas princi-
palmente nas áreas de Lisboa e Porto — delclararam como seu problema
número um a questão da organização interna (e não a da falta
de mão-de-obra). O estudo de Makler é também interessante quando nos revela
que eram em número maior (80%) os dirigentes de pequenas empresas do
que os das grandes (60%) que achavam que se deveria impor uma limitação
à participação de capitais estrangeiros na indústria portuguesa. Das empre-
sas maiores, um terço era de opinião que nenhuma limitação deveria ser im-
çosta, enquanto das empresas menores apenas 15% pensava deste modo.
É certo que, na prática, todos os capitais estrangeiros, bem como a maior
parte dos técnicos estrangeiros, pertenciam às maiores empresas de Por-
tugal.

As criticas feitas a Sedas Nunes diziam que a sua análise não entrara sufi-
cientemente em linha de conta com os limites do sistema político repressivo
então existente, pelo que a sua solução se apresentava incapaz de produzir
uma autêntica democratização do sistema do ensino superior e, diziam ainda,
gue a sua posição defendia inevitavelmente os interesses do grande capital.
É certo que estamos aqui a equacionar a posição de Sedas Nunes com a de
Veiga Simão (na mesma conjuntura política e económica). A sua importante
distinção entre os interesses do grande capital e os do pequeno e médio capi-
tal, a sua consciência de um «momento [que parece] propício para se pugnar
por uma reforma substancial, modernizadora e não tecnocrátíca» — citado
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pensamento básico de Veiga Simão. Pensamento básico não necessariamente
explícito, mas que implicitamente sustenta as actuações de Veiga Simão
como parte de a) um processo de tentativa de ajustamento efectuado pelo
bloco detentor do poder, ao nível do desenvolvimento das forças produtivas
através da criação de um contexto institucional capaz de absorver conflitos
e, b) como uma resposta à luta popular democrática pelo acesso à educação
e à cidadania.

Concretamente, aqueles que viam Sedas Nunes bloqueado pela conjun-
tura política argumentavam, por exemplo, que a reforma das universidades
tradicionais em universidades do tipo anglo-saxónico, que pretendia a) a de-
mocratização do acesso à universidade e b) uma política nacional de desen-
volvimento, contribuiria, de facto, muito pouco para resolver o problema
básico do divórcio existente entre as elites governamentais e o povo, porque
1) o alargamento das élites não equivaleria à democratização do ensino e 2)
uma política nacional de desenvolvimento deveria ter uma direcção e objec-
tivos (daí a inevitável ligação entre educação e estrutura social) (J. Barroso
in Nunes, 1970). Em resposta a Sedas Nunes, António Reis declarou apenas
o seguinte:

[...] não se vê como é que reformas substanciais e modernizadoras
julgadas exequíveis dentro do condicionalismo político vigente e do
actual tipo de estruturas económico-sociais possam vir a servir outros
interesses que não os que presidem ao desenvolvimento dessas mesmas
estruturas. [Reis, 1971 (a), p. 7.]

Com efeito, a nova universidade — a «universidade industrializada»
(Correia, in Nunes, 1970) —, em oposição à universidade tradicional, ope-
rando na base de uma pequena élite de burocratas e de transmissores do
saber adquirido, seria desenvolvida no quadro da lógica capitalista, fundindo
concordâncias entre renovadores da educação e os do desenvolvimento
económico:

[...] o processo global de desenvolvimento impõe a expansão e a mo-
dernização continuadas dos sectores industriais avançados [...] o factor
determinante no desenvolvimento de qualquer povo é o factor humano,
a capacidade de imaginação e de organização, capaz de reunir recursos
financeiros e naturais [...] de traduzir avanços tecnológicos em realiza-
ções produtivas [Correia, citando João Salgueiro, subsecretário de Es-
tado para o Planeamento Económico, 1970, in Nunes, p. 256.]

No fundo, este tipo de reforma das universidades seria «despolitizada e
pacífica», capaz de enfrentar as necessidades conjunturais.

Na verdade, aqueles que arguiam que Sedas Nunes era «um aliado do
grande capital» (panfleto estudantil, 1969-70) levaram este argumento ao
extremo dizendo que a grande indústria e os interesses do capital financeiro
estavam, na realidade, a ser servidos pela «reforma tecnocrática e liberal»
de Sedas Nunes. Não havia meio termo possível; uma verdaderia reforma
da universidade exigiria como condição básica a apropriação colectiva
dos meios de produção (id.). E, logicamente, todo o processo de «liberalização»
não passava de um disfarce «para neutralizar a oposição» e a Reforma Veiga
Simão era nada mais nada menos que «uma grande manobra demagógica a 817



coberto da qual as classes dominantes e o seu governo procuraram consoli-
dar a ditadura fascista, ajustando o sistema escolar às novas necessidades
económicas resultantes da fusão entre os monopólios e o Estado» (Teodoro,
1976, p. 33).

A REFORMA VEIGA SIMÃO: PROJECTO DE PROGRESSO SOCIAL
OU «DISFARCE HUMANISTA»?

Depois de tudo o que aqui dissemos, talvez seja possível resumir agora os
argumentos a duas posições básicas: 1) para uns, a Reforma Veiga Simão de-
sempenhou, em primeiro lugar, um papel de controlo com o objectivo de
neutralizar e/ou quebrar a unidade de oposição, ou ainda de legitimar ou
fornecer um fluxo contínuo para o «Estado social»; 2) para outros, a Reforma
Veiga Simão actuou, em primeiro lugar, como agente de democratização
da sociedade portuguesa, ou seja, cumpriu, antes de mais, uma função de
melhoramento social.

Foi nossa intenção demonstrar neste artigo a importância que pode assu-
mir uma reforma no ensino. Atribuímos essa importância ao facto de a
reforma ter agido como pivot nos debates sobre o desenvolvimento/moderni-
zação do País (debates, aliás, sempre ligados oficialmente à defesa do ultra-
mar e à manutenção da ordem pública, mas que tiveram um alcance bem
mais amplo, como o demonstraram os movimentos estudantis, as activida-
des políticas dentro e fora do País, incluindo a própria oposição armada ao
regime). E mais: parece inegável que a Reforma Veiga Simão actuou como
legitimador de uma tentativa de reestruturação da forma do Estado, que en-
trara numa crise aguda nos últimos anos da década de 60. Legitimou esse
processo de reestruturação, em primeiro lugar, através do acesso à cidadania
em termos económicos, ou seja, através do planeamento do alargamento da
educação com vista a servir o desenvolvimento económico. Neste sentido,
representou uma solução de continuidade em relação aos anteriores minis-
tros da Educação do após-guerra, começando com ideias corporativistas so-
bre a presença de patrões nos órgãos de decisão do sector educativo através
da Junta Nacional de Educação (ver Fernandes, 1967) e uma continuação do
ministro Leite Pinto e da sua «ideologia híbrida» [Reis, 1971 (b)], baseada
na «formação técnica, embora imbuída da ideologia nacionalista do Estado
Novo» (id.). Neste sentido, articulou-se também com aquilo que Miranda
designou por OCDEismo, «cuja tónica fundamental é a económica, isto é, a
utilização de todos os recursos, inclusive os humanos, no sentido do desen-
volvimento económico [...] e a harmonização do sistema escolar com as
necessidades de expansão acelerada do sistema económico [...]» (Miranda,
1978, p. 320).

A este respeito, atente-se nos comentários relativos à reforma e expen-
didos pelo Secretariado da OCDE:

[...] the two documents (Projected Education System and Guidelines
of the Reform of Higher Education) reflect a very sound and advanced
approach to the problem of new structures of higher education. They
correspond in many ways, and some times rather closely, to OECD ideas
on this subject as they have been formulated both in some of OECD do-
cuments and in discussions with country representatives. (OECD Secre-
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Mas a Reforma Veiga Simão significou também mobilização política e
cultural.

A democratização da educação preparava-se para alargar a categoria de
cidadão não apenas em termos económicos, mas políticos também, «para
nela incluir a maioria do 'povo' [...]» (Jessop, 1978, p. 14).

Preparava-se para desenvolver um projecto de progresso social não ape-
nas por permitir ao «povo» o acesso a um certo status e a proventos, mas
por permitir também o acesso à política, à participação na «determinação
das políticas a seguir pelo Estado [...] e às condições legais de existência para
uma tal participação» (id.).

A questão importante é perceber a Reforma Veiga Simão não apenas
como uma manipulação das élites, de facções ou de grupos do capital, de eco-
nomistas individuais, de organizações internacionais ou de qualquer outra
coisa, mas também como resistência popular, como oposição à a) exclusão
política e b) à determinação tecnocrática.

A Reforma Veiga Simão, enquanto parte importante da articulação/
/constituição de uma nova organização política e económica das forças so-
ciais, não poderia servir senão para expressar pressões vindas de baixo, pres-
sões provenientes da tentativa de chegar a uma nova regulação orgânica das
forças sociais, se não mesmo para criar o terreno necessário no qual o des-
contentamento popular pudesse fazer ouvir a sua voz.

Porém, as «realidades portuguesas» determinaram a falta de condições
necessárias para que se pudesse efectuar qualquer mobilização com êxito. Os
primeiros sinais de uma mobilização mais séria e mais coerente surgiram a
seguir à revolução de Abril. A revolução «remobilizou» a Reforma Veiga Si-
mão quando a sua chama se encontrava precisamente reduzida a uma mera
luz vacilante. A revolução deu-lhe novo vigor, tornando-a quase irreconhe-
cível, estendeu-a a áreas até então intocáveis (como a da gestão democrática
das escolas). A Reforma Veiga Simão foi única, como ponto focal, para a
preparação da constituição de uma nova organização política e económica
das forças sociais. Organização que, embora temporariamente ameaçada,
acabou por ser fortalecida pela revolução de Abril de 1974.

Outubro de 1981.

11 Em inglês no original. (N. do T.). 819
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SUMARIO 

O objetivo deste estudo foi apresentar uma a

n~lise da democratizaç~o do ensino no sistema educacional 

português. 

Q tema. porem. nao podia e nao devia ser tra

tado sem a inserç~o no contexto histórico e político cor

respondente. 

A epoca em foco era. realmente. de instabili

dade e transiç~o. Daí a desenvoltura dada a certos aspe~ 

tos que não só condicionaram. mas circunstanciaram toda a 

a~~o politica portuguesa nos anos que precederam a revolu 

ção de 74. 

A democratização do ensino em Portugal e o aI 

vo da curiosidade e o objeto de estudo. Considerada um 

lapso. um hiato ou parêntesis no processo da educação pOE 

tuguesa. ela é. em parte. um pouco de tudo isso. 

é tudo. 

Este estudo pretende mostrar o 

pensar a respeito. 

VII 

que se 

Mas nao 

deve 



SoMMAIRE 

L'objectif de cette étude a été presenter une 

analyse de la démocratisation de l'enseignement dans le 

syst'eme éducational portugais. 

Le theme. cependant. ne pouvait pas 

devait pas être traité sans l'insertion dans le 

historique et politique corréspondant. 

et ne 

contexte 

L'époque en lumiere éta1t. réellement. d'ins-

tabilité et transation. De cet endroit la désinvolture 

donnée à certains aspects qui non seulement ont cond1tio

nné. mais aussi qui ont circonstancié toute l'action pol~ 

tique portugaise dans les années qui ont précedé la revo 

lution de 74. 

La démocratisation de l'enseignement en Porg~ 

gal est le but de la curiosité et l'object d'étude. Con

sidérée une gaffe. un hiatus ou un parenthese dans le 

procas de l'éducation portugaise. elle est. partiellement. 

u n p e u de to ut c e 1 a . Mais n'est. pas tout. 

Cet étude prétende montrer ce qui 

penser a cet égard. 

VIII 

on doit 



SUMMARY 

The purpose of this study is to present the 

analysis pf the democratization of schools in the Portu -

guese educational system. 

This theme. however. could - and should - not 

be treated without relating it to the corresponding histo 

rical and political processes. 

ActuaIly. the focused period is one of insta

bility and transition. This explains the more detailed 

treatment given certain aspects conditioning and circums

cribing alI political action in Portugal in the yeas befo 

re the 1974 revolution. 

The democratization of schools in Portual 

attracts curiosity and is the object of study. Considered 

a lapse. a hiatus or a parentheses in the Portuguese edu

cational processo part of it is a little of alI this. But 

not alI. 

This study intends to show what should be 

thought of it. 

IX 



1. INTRODUÇÃO 

1. 1 - O proob lema 

Mais do que uma postura frontal em face dos 

problemas educacionais. decorrentes ou não do próprio sis 

tema vigente até essa altura. trata-se de uma nova linha 

de pensamento na política educacional portuguesa. 

Essa nova linha. latente na consciência do p~ 

vo português. desde há muito tempo. adquiriu nova dimen -

são com o aparecimento daqueles que. nas últimas décadas. 

se esforçaram em difundi-la. 

o Prof. Or. Veiga Simão destaca-se facilmente 

desse grupo pois a ele se deve o esforço dispendido para 

materializar essa nova linha a que foi dado o nome de nd~ 

mocratizaç~o do ensino n• pretendendo com ela definir toda 

a politica educacional portuguesa. dentro de uma filoso -

fia e de um sistema educacionais completamente novos no 

pai s. 

1.1.1 - Objetivo do estudo 

o objetivo do presente estudo é analisar ande 

mocratização do ensino n em Portugal a partir de Janeiro 

de 1970. data em que o Prof. Or. José Veiga Simão substi

tuiu o Prof. Or. José Hermano Saraiva. como Ministro da E 

ducação e Cultura. Assim. pretende-se: 

1. Apresentar um exposição das idéias de Vei

ga Simão sobre a ndemocratização do ensi -

no" J 

2. Fazer uma análise e uma apreciação critica 

dessas idéias de modo a sit'uá-las no con -

texto educacional português. 
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1.1.2 - Justifiaativa 

As idiias de Veiga Sim~o sobre a "democratiza 

çao do ensino" s~o t~o desconhecidas no Brasil quanto os 

seus livros, nos quais essas mesmas idiias se encontram 

amplamente expostas. Nada se escreveu, ainda, sobre sua 

atuação, nem mesmo em Portugual. As razões de tal omis 

são podem ser várias, mas a principal delas e a de que a 

"democratização do ensino" não ~ original nem exclusiva 

de Veiga Simão, como se poderá verificar no decurso deste 

trabalho. 

Há, no entanto, determinados aspectos que ca-

racterizam Veiga Simão e o distinguem dos demais. Essas 

características s~o: a sua visão do problema educacional 

portuguis, a sua insistincia na "democratização do ensi-

no", a sua conv1cç~o na praticabilidade do seu intento e, 

até, o que é mais importante e também mais ousado, a hip~ 

tese de se proceder a uma reforma social profunda através 

da educação por ele proposta, a única capaz de contribuir 

para o bem-estar das gerações presentes e futuras. 

Estas características e o desconhecimento das 

idiias de Veiga Simão sobre a "democratizaç~o do 

justificam a execução deste trabalho. 

1.1.3 - Delimitação do estudo 

ensino" 

Como fontes primárias, foram utilizadas as o 

bras de Veiga Simão, escritas entre 1971 e 1974. Como fon 

tes secundárias, principalmente as obras daqueles que di

retamente intervieram na idealização, na implementação e 

na crítica desse novo sistema. 

Foram usadas, ainda, quando necessário, as o 

bras de outros autores, filósofos e/ou educadores 
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1.1.4 - Ques~ões a responder 

Para maior clareza e objetividade do presente 

estudo pergunta-se: 

1. Como surgiu, em Portugal, a "democratiza -

ç~o do ensino"? 

2. Porquê a democratização? 

3. O que representa, no contexto geral portu

gues, a "democratização do ensino~? 

4. Democratizar o ensino e, de fato, a melhor 

opção? 

1.2 - A Metodologia 

D estudo pretende fazer uma descrição analit! 

co-critica da "democratização do ensino" em Portugal, tal 

como a preconiza Veiga Simão. 

A metodologia utilizada combina elementos de 

investigação histórica e filosófica, na seleção e análise 

tanto das fontes primárias quanto secundárias. 

1.3 - Organização do restante estudo 

O capitulo 2 apresenta as primeiras idéias i

novadoras de Veiga Simão em relação ao sistema educacio -

nal português, sob os tópicos: 

a) o prenúncio da democratizaçãoJ 

b) comodismo x inconformidade; 

cJ idealismo e realidade; 

d) as primeiras inovações. 

o capitulo 3 desenvolve o tema central -a "de 
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mocratizaç~o do ensino" segund6 Veiga Sim~o - e para tan

to especifica: 

aJ a filosofia da democratizaç~oJ 

b) o conceito de educaçãoJ 

c) o novo elitismoJ 

d) imobilismo e dinamização} 

e) a política da democratização, 

f) o sistema escolar. 

o capítulo 4 enumera as principais críticas à 

"democratizaç~o do ensino", como projeto político, subli

nhando, entre vários outros, os aspectos seguintes: 

aJ o limite do ideal; 

b) a linguagem dos números; 

c) fatores exógenos e endógenos, com referên

cia especial para as quebras de frequência 

e para causas de inibição; 

dJ a "feminização" das Universidades; 

e) a democratização e o seu contexto. 

As conclusões gerais e particulares compoem o 

S9 e último capítulo. 
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2. A PRESENCA DE VEIGA SIMÃO 

Como Reitor dos Estudos Gerais Universitários 

de Lourenço Marques. em Moçambique. aparece o Prof. Veiga 

Simão. E aí que se inicia a sua atividade política no se 

tor educativo e é aí. também. que se inicia o esboço do 

seu pensamento em relação ~ "democratização do ensino". 

Este capítulo apresenta alguns desses aspec -

tos. 

2.1 - O prenúncio da Democratização 

V e i g a S i mã o • r e f e r in do - s e a Uni ver s i d a de de 

Moçambique. escreve: 

"A Universidade/ espera-se que saiba / apro -

veitar e~ acima de tudo~ que atraia e acoZha 

todos os verdadeiros vaZores. Orientada por 

esp{rito superior~ nunca deverá deixar condu

zir-se por interesses pessoais de quem quer 

que sej a que comprometa o se u progresso" 1 

Várias interrogações ficam no ar apos a leitu 

ra de tais declarações. Assim: 

1. Quais sao os verdadeiros valores? 

2. Onde estão esses valores? 

3. Donde provêm esses valores? 

4. Existem valores desaproveitados? Porquê? 

Veiga Simão evita o melindre e a delicadeza 

destas questões. evita uma posição frontal em relação a 

qualquer delas e. mantendo-se voluntariamente no plano das 

afirmações gerais. esclarece sua concepção de Universida 
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d e a o a f i r ma r : 

"Univepsidade Nova~ centpo atualizado do 8a -

bep onde se cultive a ciência univepsal; Uni

vepsidade papa a Nação~ onde se estude e in -

vestiguem os ppob lemas das nossas teppas e ge!!:.. 

tes; Univepsidade acess{vel a todos os poptu

gueses e da qual possam ppovip os que~ poP mcris 

capazes~ ppesidam amanhã aos destinos da Na

ção~ conduzindo-a pelas potas ppogpessivas de 

um mundo mais digno e mais humano". 2 

Temos. assim. que "os verdad.eiros valores'" sao 

"os mais capazes". seja qual for a sua proveniência. a sua 

situação no momento. a sua localização. Desaprova-se.por 

conseguinte. qualquer obstáculo ou restrição. 

2.2 - Comodismo x Inconfopmi dade 

se inova. 

Em educação ou se estagna. ou se reforma. ou 

Regredir está fora de questão. 

A reforma faz parte da mecânica do processo ~ 

ducacional e sempre aparece. de tempos a tempos. A inova 

ção. pelo contrário. é imprevisível. 

Veiga Simão. na sua qualidade de reitor d~ u

ma universidade. não tinha competência para interferir em 

todo o sistema educativo. mas apenas numa parte dele. Ap~ 

sar dessas limitações. nao se coibe de apresentar um vis 

lumbre da inovação. quando escreve: 

" sonho de uma Univepsidade que cpiei em 

esp{pito de luta contpa a potina e o imobilis 

mo~ com amop e devoção e na qual mantivem08 

vivo ... um esp{pito de independência e de po!:. 

tuguesismo".3 
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Veiga Simáo insurge-se contra a estagnação e 

a estereotipação do ensino. apontando estes dois efeitos 

como causas. Estranho. isso. Na verdade, as causas, to 

dos sabem, são de ordem econômico-financeira e política. 

Alfredo de Souza, tratando deste assunto, usa 

a disjuntiva como express~o de seu racioc!nio. Nessa dis 

juntivaa primeira parte est~ perfeitamente definida e a 

segunda parte define-se por ilação. 

crição: 

Vale a pena a trans-

" houve que escolher entre duas alternati-

vas: ou moldar-se ao comodismo fácil que nada 

exige, e por isso pouco pede, redusindo a Uni 

versidade a uma instituição estéril e infecu~ 

da; ou, tendo embora em conta as modestas po~ 

sibilidades do Pa{s e da prov{ncia, procurar 

erguer uma escola na qual, com o m{nimo de dia.. 
nidade exig{vel a qualquer empreendimento sé 

rio, fosse poss{vel instruir, educar e formar 

jovens universitários que não tivessem de 8en 

tir-se diminu{dos em presença de colega8 -de 

outras universidsdes. Só este último caminho 

nos pareceu poss{ve l ". 4 

e importante frisar a expressa0 "instruir. e-

ducar e formar". Trata-se, nao só, de uma diferença Bub~ 

tantiva dos termos mas. sobretudo. de uma caracterização. 

A instrução universitária deve ser cient!ficaJ a educação 

universit~ria deve ser ética e a formação universit~ria de 

ve ser específica. 

Tudo isto, na linguagem dos autores citados é 

bastante mais e bastante diferente do que se fazia em Por 

tugal até então. 
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2.;3 - Idealismo e Realidade 

Já se tem escrito e dito das mais variadas ma 

neiras que o ideal autêntico nunca se realiza. S em e n -

trar no mérito de tal afirmação. torna-se necessário apr! 

sentar aqui uma forma de racioclnio a respeito. 

o ideal deve atender nao so ao seu conteúdo. 

mas também ao plano em que se situa. Em educação isto e 

muito importante. porque evita muitos dissabores e frus -

trações. previne os fracassos e o que é mais que tudo não 

permite que se instale o desânimo e o desespero. 

A este propósito. faz-se uma transcrição de 

Veiga Simão. muito curiosa e expressiva. Ei-Ia: 

"RecoT'do eu, com saudade, o que foi a época 

magn{fica da cT'iação da UniveT'sidsde de Lou -

T'enço MaT'ques, no Moçambique PqT'tuguês. Foi 

chama aT'dente que penetT'ou na cidade do cani

ço, luz peT'ene a incendiaT' desejos de justa 

pT'omoção de Homens que passaT'am a teT' ali pe! 

to a T'ealização de sonho antigo. 

CT'iaT' uma UniveT'sidsde é taT'efa de doT' e de a 

legT'ia. 

2 o nasceT' de idéias novas e novos T'amos de 

sabeT'. Uma UniveT'sidade diT'igida paT'a a foT'

mação humana e human{sta. Uni veT'si da de onde 

a toleT'ância esclaT'ecida impT'egne a sua vi

da". 5 

o que se transcreveu nao é um simples texto 

corrido. que se lê de pronto e se apaga no ponto final. 

Aqui. nao. Além do texto impresso. há um sub-texto que 

extrapola. inclusive. as próprias dimensões do texto e se 

projeta no tempo. trazendo ~ realidade do presente o idea 

lismo do passado. num movimento de vaga e contra vaga. em 

turbilhão. Há. ainda. outro pormenor. No texto apresen-
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tado, o que está à tona nao e o idealismo. E: a realida -

de. Nota-se na linguagem usada, um certo desconsolo, um 

certo desconforto e até um certo esmorecimento. 

2.4 - As Primeiras Inovações 

»A porta da inovaç~o está escancarada"b es 

creveu Veiga Simão, referindo-se à Universidade de Moçam-

bique. rinha. evidentemente, razao. U novo que se limi-

ta, apenas. a ser novo, breve cairá na rotina de todas as 

coisas banais. 

A Universidade de 'Moçambique nao foi planeja-

da e criada para ser uma banalidade. E não foi. 

Para evitar repetições, cabe registrar aqui. 

apenas, as inovaçoes de caráter geral. 

Em primeiro lugar. sublinhe-se a importância 

dada a investigação científica. 

Veiga Simão: 

A este respeito. escreve 

"u e ns i no supe ri ar e a in ves ti gação cien t{ fi

ca devem considerar-se como atividades compl~ 

mentares, em equil{brio uma com a outra, pois 

ambas são vitais para qualquer Universidade 

que queira cumprir a sua missão. E não deve 

ser descurada uma ativa investigação pedagógi 

ca que nos auxilie com elementos concretos na 

reforma sucessiva das estruturas, dos métodos 

de ensino e no conteúdo dos seus diferentes 

graus. 

Se não houver uma investigação cient{fica de 

n{vel adequado, não será poss{vel a desejável 

diversificação dos planos de estudo que, para 

a íém da formaçã'o bási ca do es tudante, devem 

ser diferentes de Universidade para Universi-
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dade. 

O que marca verdadeiramente uma Universidade 

são as escolas cientificas que nelas se desen 

volvem". 7 

Da citação feita importa destacar dois pontos 

muito importantes: 

1. A função ativa da Universidade na reformu

lação das estruturas educacionais, 

2. A individualização das Universidades. 

Noutra passagem, Veiga Simão caracteriza a 

Universidade tradicional quando escreve: 

"A Universidade sem investigação i uma esco

la de mera reprodução de fatos tantas vezes 

mal entendidos e em que professores e alunos 

absorvem J sempre em atraso J as conquistas ci 

ent{ficas J integrando-as de forma inerte e 

estat{stica no conhecimento humano J limitan

do-se a repeti-las sem esp{rito inovador e 

cr{tico J o qual só pode ser gerado nos que 

participam na evolução da Ciência". 8 

Para se ter uma idéia do quanto representou, 

em termos de inovação, a posição assumida por Veiga Si

mão no que se refere à investigação científica e à sua 

importância nas carreiras discente e docente, basta trans 

crever o que escreve Dias Agudo: 

"A in ves ti gação li gada ao ensino vive J em Por 

tugal J sobretudo da dedicação de alguns pro

fessores. A estrutura universitária é pouco 

apropriada às exigências atuais da pesquisa 
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ci e n t{ fi ca. A verba que o Pa{s destina a I & 
P é insuficiente, assim como a percentagem, 

dessa verbà, consagrada à investigação ligada 

ao ensino superior. Os fluxos de idéias en -

tre a Universidade, o setor público e a indú!!.. 

tria escasseiam. Como consequência, a produ

ção cient{fica do Pa{s não pode deixar de ser 

baixa".9 

Recordando que uma das características das U-

niversidades portuguesas foi o isolamento que 

e0tre si. para n~o referir o isolamento com a 

mantiveram 

sociedade. 

então se entenderá o que representou a nova linha traçada 

por Veiga Simão quando afirma: 

"(Que) a Universidade enverede pelo caminho 

do diálogo criador, a permitir uma ampla tro

ca de idéias, como pressuposto de labor fecu!!.. 

do ". 1 o 

Outra grande inovaç~o diz respeito a reestru-

turação da carreira docente. O diploma que regula tal m~ 

t~ria contem disposiç6es incríveis. jamais praticadas nas 

Universidades Portuguesas. Observem-se alguns pontos: 

1. A carreira docente abre-se aos jovens com 

capacidade de inteligência e reais méritosJ 

2. A carreira docente e franqueada aos que. 

tendo enveredado na vida por atividades d! 

ferentes da docência. possuem reconhecida 

competência profissional nos mais variados 

ramos do conhecimento; 

3. Reconhecimento da equivalência do grau de 

doutor obtido em universidades estrangei -

ras; 
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4. Possibilidade de participação efetiva de 

estudantes dos últimos dois anos das licen 

ciaturas no ensino. mediante a instituição 

da categoria de monitor; 

5. Dignificação de toda a carreira docente u

niversitária. desde o Reitor aos professo

res. com especial incidencia sobre os as -

sistentes. os quais são a esperança de pe

renidade da instituição universitária. 

Veiga Simão conclui: 

"A Universidade n~o pode, nem deve perder ne

nhum dos seus valores". 11 

Oiretamente ligado as atividades acadêmicas. 

Veiga Simão prescreve: 

"a realizaç~o e coordenaç~o dos estudos por 

parte de professores, assistentes e estudan -

tes separadamente ou em grupos de trabalho,e~ 

globando docentes e discentes". 12 

Trata-se. neste caso. de uma inovação incrí -

vel e que foi levada a cabo. pela primeira vez. na Uni ver 

sidade de Lourenço Marques. 

E os adultos? 

Que oportunidades têm para adquirir formação 

acadêmica superior? 

A resposta. que foi outra inovação tao incrí

vel quanto a precedente. veio rápida e decidida: 

"A Universidade abre-se a individuos de mais 
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de 25 anos de idade que não disponham de qu~ 

lificações acadêmicas nopmalmente necessápias, 

08 quais devepão ppestap ppovas da sua matupi 

dade, segundo esquemas a estabelecep pelas 

pp5ppias Univepsidades".13 

Outras inovações surgirão. 

nos lugares próprios. 

Delas se falará 
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3. A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO 

chada. 

o ensino em Portugal sempre foi uma area fe 

Qualquer tentativa de inovação esboçada nesse sen 

tido, por mais sutil, leve ou medíocre que fosse, era, de 

pronto, sufocada. 

As diversas reformas do ensino, incluindo a 

de 1911, nada mais foram do que circunferências concentr! 

cas e que se distinguiram umas das outras apenas pela di 

mensão do raio. 

Neste contexto, a democratização surge como u 

ma rotura ao sistema vigente e por isso deverá suportar a 

taques e pressões de vária ordem. Foi exatamente isso 

que aconteceu com a última reforma que traz a assinatura 

do Prof. Veiga Simão, como Ministro da Educação e Cultura. 

Bastou que se soubesse que essa reforma provocaria abert~ 

ra, exigindo uma reformulação mais ou menos profunda do 

sistema, para que se levantasse uma vaga de protestos e u 

ma resistência que, em vários casos, esteve muito lon ge 

de ser passiva. 

Não e, apenas, a notícia destes fatos que im

porta aqui. t preciso que dentre todas as opiniões ares 

peito desta matéria, se analisem algumas. 

o Prof. Veiga Simão tinha, certamente, razões 

ao afirmar: "não é tempo para perder tempo~ mas para o fiE:. 
nhar o mais depressa poss{vel".l 
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Numa lista de prioridades é difícil qualquer 

opçao. Nos anos históricos que precederam o fim de uma 

epoca, o ensino não era, certamente, o problema mais gr~ 

ve, embora nunca deixasse de ser importante. 

De imediato, havia três pontos que mereciam a 

tenção especial: o aumento da escolaridade obrigatória, a 

"marginalização" do ensino técnico e a democratização do 

ensino. o Prof. Veiga Simão refere-se a estes três pon-

tos. Sobre o aumento da escolaridade obrigatória escre-

\'e: 

"Haverá a 19um português que nao deseje que os 

jovens sejam mais cultos, mais conscientes e 

cada vez mais participantes numa sociedade qw 

será o seu futuro? 

Não estamos todos ansiosos por que a educação 

básica, apenas de 4 anos, deixando tanta ge~ 

t~ nos quadros da ignorancia, aumente o mais 

rapidamente poss{vel para oito anos, prolon

gando os tais 6 a que se referiu o Dr. Galvet 

Magalhães?" 2 

Sobre a "marginalização" do ensino técnico es 

creve o Prof. Veiga Simão: 

"Não estaremos todos nos cada vez mais desej~ 

sos de acabar com a aristocracia de determina 

dos ensinos e encontrar a natural harmonia,o~ 

de o ensino técnico desempenhe o lugar a que 

tem direito nos quadros da vida nacional? O 

ensino técnico é tão nobre como qualquer ou 

tro, e nós temos de lutar cada vez mais para 

que tenhamos em nós próprios as armas necessa 
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pias papa o nosso desenvolvimento, pois os qUE 

dpos em que efetivamente enfepmapam o nosso e~ 

sino, epam os quadpos que destinavam este pals 

a sep etepnamente co lonizado pe los outpos". 

"Essas instituiç6es (ticnicasJ do ensino supe

piop não constituem apenas alguma coisa qw fi 

ca papa alim das Univepsidades, mas sim que a

ti devam competip com elas em valop ppofissio

nal, pois são vepdadeipas escolas de fopmação 

que de fato não devem sep mapcadas poP qualquep 

sen timen t o de infe pi opi dade ". 

"Entendem muitos poP fopmação ppofissional, a

quela que i dada ao Homem sem conhecimentos ca 

pazes de entendep aqui lo que faz e sem, pepan

te a evolução da ciência e da ticnica, tep uma 

mobilidade necessápia papa appeendep novos co 

nh ecimen tos". 3 

"Aristocracia de determinado ensino" e "natu -

ral harmonia" s~o express~es veladas que traduzem uma rea

lidade que se esforça por aparecer e vencer. Essa realida

de e a democratizaç~o do ensino. 

ensino? 

Donde prcvem as resistências? 

o que se deve entender por democratizaç~o do 

Responde Veiga Sim~o: 

"As peduzidas apistocpacias da cultupa contpa 

p6e-se a educação das massas, constante ppe~ 

cupação dos govepnantes de hoje, à qual ati 

teplamos de adepip poP impepativo de sobpevi 

vência nacional. Aquela nostalgia do passado 

e sonhos de gpandeza de antanho, contpap6e-se 

a democpatização do ensino em extensão e pp~ 
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fundidade~ fator primordial do progresso do 

Pa{s ". 1+ 

A e s c o 1 a d e P o r t u g a 1 j á e m e nos d e a 1 g uns po r 

ser mais de todos, e a tarefa árdua mas bela que se nos 

impõe é a de dar a todos igualdade real de oportunida

des".5 

Rui Machete sugere a seguinte igualdade: 

Democratização no ensino 

tunidades perante a lei. 

igualdade de opo~ 

Essa igualdade é vista sob o prisma do indi-

víduo e sob o prisma da sociedade. No primeiro caso con-

sideram-se as perspectivas que se abrem ao estudante qua~ 

Quer Que seja o seu sexo, posição econômico-social ou lo

calização geográfica. No segundo caso acentua-se o ponto 

de chegada e os resultados Que se obtêm quando se eliminam 

todos os obstáculos sociais ao livre desenvolvimento das 

capacidades naturais. 

A democratização em profundidade deve atingir 

a forma de ensino e a origem social do estudante. 

Ralha: 

Sobre a primeira afirmação, escreve Alberto 

"Podem considerar-se tris m~todos fundamen 

tais de ensino: 

a) O ensino escolástico~ que consiste na mera 

transmissão dos conhecimentos; 

bJ O ensino socrático ~ o ensino por excelên

cia. O estudante toma constantemente uma 

posição ativa perante os prob~emas que lhe 

são postos; 
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c) O "tutorial system" em que cada grupo de 2 

a 5 estudantes se reunem com o seu preoeptor 

uma a duas vezes por semana. 6 

Sobre a segunda afirmação diz Rui Manchete: 

"A an~lise das origens sociais dos estudantes 

portugueses revela profundas desigualdades no 

acesso ao ensino superior. 

gualdade das oportunidades, 

o princ{pio da i 

conduzindo a uma 

seleção dos mais aptos, impõe-se hoje, não ap~ 

nas por razões de ordem ética, mas também por 

motivos econômicos e sociais. Pode caminhar-se 

por uma certa democratização do ensino super~ 

or através de aux{lios diretos e indiretos à 
população estudantil. Mas só um sistema insti 

tucional diversificado e flex{vel, capaz de 

responder sem rigidez aos aumentos da procura, 

permitir~ realizar uma verdadeira igualdade de 

oportuni dades ". 7 

c o mos e c a r a c t e r i z a a d 8 m o c r a t i z a ç ã o d o e ns i no? 

"Para caracterizarmos a democratização do ensi 

no" - escreve Jean Cape lle, citado por Manchete - "podemos 

considerar três ordens de elementos: 

a) A distribuição natural dos talentos pelos 

componentes de uma dada sociedade, que se 

verifica independentemente da estratifica

ção social dessa mesma sociedade; 

b) Distribuição dos n{veis de qualificação com 

aproximada correspondência na escala de 0-

cupaçoes e na estratificação social; 

c) Dis trib ui ção das ambi ções ou planos de es tu 

dos dos candidatos a ingress ar no sistema de 

ensino ou das suas fam{lias". 8 
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Deixou-se para final o problema da democratiza 

çao do ensino e que se desenha a partir das bases. o qu~ 

dro da pági na 21 a pres e n ta uma pers pec ti va gera 1 da q ues tão. 

cuja leitura se faz imediatamente a seguir. 

o curso primário (4 anos letivos - nao se usa 

o sistema de semestres) constituia a primeira fase do ensi 

no. 

A segunda fase - ensino secundário 

gatóriamente precedida pelos exames de admissão 

era obri

(provas 

escritas e/ou orais) prestados nos estabelecimentos lice -

ais e/ou técnicos. Aqui havia dois procedimentos: 

vei s: 

1) Ou o candidato se submetia a um tipo de pr~ 

vas (liceal ou técnico); 

2) Ou o candidato se submetia a dois tipos de 

provas (liceal e técnico). 

No primeiro caso. duas hipóteses eram possí 

1) Candidato reprovado era. de imediato. exclu 

í do; 

2) Candidato aprovado ingressaria no ensino se 

cundário. na modalidade correspondente ao 

tipo de provas prestadas. 

No segundo caso. eram possíveis três hipóteses: 

1) Candidato reprovado nos dois tipos de pro -

vas era. de imediato. excluído; 

2) Candidato aprovado apenas num dos tipos de 

provas. ingressaria no ensino secundário.na 

modalidade correspondente a esse tipoJ 



QUADRO 1 

PERSPEC1IVA GERAL DO ENSINO Primário 

Admissão 

Secundário 

I - -l 

Licea1 

19 ciclo <: 
2 9 ciclo <~<-
39 ciclo <~ 7 

Aptidão ou nao 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

,----
Comercial 

1 

2 

Instituto 

1 

2 

Técnico 

Industrial 
1 

2 

,--,-

1 
Agrícola 

1 

2 

3 

1) Exame de transição 
2) Equivalência 

N 
I-' 
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3) Candidato aprovado nos dois tipos de pro -

vas, ingressaria no ensino secundário, op

tando a modalidade de ensino que lhe aprou 

vesse. 

o quadro na página 23dá uma visão c Iara e bem 

real da situação, embora os números indicados não 

absolutos. 

sejam 

Há, evidentemente, oscilações, mas o que int~ 

ressa aqui, é registrar os desníveis e disparidades exis-

tentes entre eles. 

explicação natural 

As opções indicadas encontram ai a sua 

A passagem de ano, no curso liceal, era feita 

da seguinte forma: 

a) Nos anos intermédios, em cada ciclo, a pa~ 

sagem era feita por média, automaticamente. 

E preciso deixar bem claro que as médias, 

notas finais e sistema de aplicação das 

mesmas eram reguladas pela Direção Geral 

do Ensino, sob despacho do Ministro da Edu 

cação e Cultura; 

b) Nos anos finais, em cada ciclo, a passagem 

era feita através da prestação de prova s 

escritas e orais de todas as matérias cursa 

das: 

Posteriormente, houve alterações. Assim: 

a) A P a s s a g e m nos a nos f i n a i s p as sou a -na ze r- s e 

por média; 

b) Quem nao atingisse a média deveria subme -

ter-se a provas escritas de todas as matérias. 



Aprovados 

Reprovados 

opção 1) 

opção 2) 

' .. ' 
QUADRO 2 

ESTATíSTICA PARCIAL DE APROVAÇÕES E REPROVAÇÕES 

EXAMES DE ADMISSÃO 
I I 

I 
I 

1 tipo de prova 2 tipos de provas 

, 

Ens:i,no Liceal Ensino Técni cai Ensino Li ceaI Ensino Técni co 
j 

I 75 % ( 1) 25% 75% , 25% I 
75% 25% I 75% 25% 

Não existia Não existia 
I 

25% 

- - 75% ( 1) 

Quadro estatístico de 300 alunos sujeitos a exames de admissão e 
assim distribuídos: 100 alunos Ensino Liceal. 100 alunos Ensino Téc 
nico e 100 alunos Ensino Liceal e Ensino Técnico. 

(1) Todos esses alunos tentavam o ingresso no Ensino Liceal. alegando. sofisticamente que tinham 
se sunmetido aos 2 tipos de provas. Não mencionavam. a condição necessária ao direito de 
optar: ser aprovado em amoos os tipos. 

Fonte: Estatística da Educação. Lisboa. Instituto Nacional de Estatísticas. 1970. p. 80. N 
OJ 
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c) Se os resultados obtidos nas provas escri -

tas não fossem suficientes para obter a me 

dia exigida, o aluno deveria sujeitar-se,e~ 

tão, a provas orais. E tudo se resolveria: 

nuo ~uno alcançaria a média e passaria ao ~ 

no imediato, ou seria reprovado e teria que 

repetir o ano. 

A escala numérica de avaliação ia de O a 20. 

Para admissão ao ensino secundário era exigida a média 12. 

No ensino liceal a escala das médias era a seguinte: 1 9 ci 

cIo, média 14; 2 9 ciclo, média 16; 3 9 ciclo, média 18. 

sucessivas. 

Posteriormente, essas médias sofreram 

Assim, no 7 9 ano liceal passou a ser 

pois 14, depois 12, cogitava-se já a médi~ 10 e 

dia chegar-se-ia à média 8, ou até menos. 

quedas 

16. de

qualquer 

As provas escritas eram elaboradas na Direção 

Geral do Ensino, por equipes de professores especializados 

nas diversas matérias e convocados especialmente pelo mi -

nistro. 

Depois de aprovado o modelo de prova, procedi

a-se a composição e impressão. Seguidamente, as provas e

ram enviadas a todos os estabelecimentos da rede oficial, 

dentro de envelopes fechados e lacrados, em protocolo e 

sob um esquema de segurança para evitar fraudes ou viola -

çoes. 

o lacre dos envelopes s6 podia ser quebrado nas 

salas de exame à vista de todos os candidatos. 

nico. 

Posteriormente, houve também alterações, aqui. 

Nada disto acontecia, Dorem. com o Ensino Téc

Além de ser de menor duração e mais profissionali -

zante, anresentava duas grandes desvantagens: 



1) Era desvalorizado nos processos de equiva -

lência e transferência; 

2) Não dava acesso direto a Universidade. 

Não se podem esquecer, ainda, as 

no contexto social e no mercado de trabalho. 

desvantagens 

A democratização, nestas circunstâncias, Drocu 

rou resolver toda uma série de posturas consideradas anoma 

las e orocurou, também, erradicar certas discrepâncias e 

situações de inferioridade. Serviu-se para tal de um Dla

no, cujo esboço se apresenta no quadro da página 26. Aí se 

apresenta uma série de inovações: 

1) Suprimiu-se o exame de admissão, 

2) A equivalência é absoluta; 

3) As disciplinas foram agrupadas em duas elas 

ses: 

a) Classe A - disciplinas obrigatórias ou 

nucleares. 

b) Classe B - disciplinas optativas ou de 

livre escolha. 

4) Os cursos universitários sao 

a partir do ciclo eeral; 

diferenciados 

5) Suprimiram-se os exames de transição, 

6) Mantiveram-se os exames de Aptidão à Univer 

sidade; 

7) Possibilidade de requerer exames, de qual -

quer nível e em qualquer época (mesmo fora 

do calendário oficial de provas) desde que 

se julgasse apto; 



QUADRO 3 
PERSPECTIVAS GERAL DO ENSINO SEGUNDO A REFORr1A 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Comercial 

Liceal .... E---------·In dustri aI 

J, 
CI ClO BÁSICO 

'l' 
1 

EXAMES ~ 2 

.l-
CICLO GERAL 

EXAMES ~ 

I 

2 

3 
~ 

CICLO COMPLEMENTAR 

I 

EXAMES ~ 2 
~ 

~ 
letra s 

UNT\/ERSIDADE 

lecnõlógicas 

Agrícola 

Outros 

N 
m 
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8) Possibilidade de requerer exames, de qual 

quer nível. várias vezes por ano (o máximo 

3 vezes) desde que tivesse bom aproveitame~ 

to. 

Estas medidas produziram efeitos imediatos. Pa 

ra se ter uma id~ia dos resultados obtidos e da repercus -

sao oue teve nos meios diretamente interessados constru -

iu-se o 9 quadro apresentado na página 28 e que oferece as 

pectos curiosos, tais como: 

1) O processo de racionalização e/ou moderniza 

ção do ensino (nessa ~poca não se usava a 

palavra democratização na linguagem ofici -

aI) foi cuidadosamente planejado e paulati-

namente executado; 

2) O a no d e 19 54/55 ma r c a o i n í c i o de to d a a 

campanha política interna que levaria à re

visão constitucional e às alterações intro

duzidas pela lei n 9 2.100, publicada no Diá 

rio do Governo n 9 198, la. série, de 29 de 

Agosto de 1959. 

3) O ano de 1954 marca, ainda o inicio de toda 

a campanha política externa, esboçada pelos 

acontecimentos e atitudes ass~~idas na !n

dia e, mais tarde, declaradamente manifesta 

das em algumas chancelarias europ~ias, nas 
- 10 sessoes da ONU e do Conselho de Segurança. 

4) O ano de 1964/65 representa o momento em que 

o terrorismo se encontrava largamente disse 

minado, em plena atividade, com maior inci

dência e gravidade nos territórios ultrame

rinos situados no continente africano, 

5) Finalmente, à leitura horizontal do quadro, 

visivelmente ascendente, contrapõe-se a lei 
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QUADRO 4 

ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR EM 1954/55 e 1964/65 

~ 1954/55 1964/65 
IDADE 

17 anos 748 1.230 

18 1.112 2.447 

19 " 1.633 3.040 

20 " 2.265 3.418 

21 " 2.332 3.495 

22 " 1.732 2.939 

23 " 1.639 2.193 

24 " 1.568 2.368 

25 " 1.226 1. 594 

26 1. 074 1.439 

27 e mais 2.907 6.812 

T O T A L 18.236 31.375 
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tura vertical, onde os numeros ascendentes 

se alternam com os números descendentes.Ve 

rifica-se, ainda, uma quebra acentuada na 

faixa compreendida entre os 21 e os 25 a

nos de idade, período correspondente ao re 

crutamento e mobilização militares, o que 

nao significava necessariamente, interrup-

çao dos estudos. Havia para tal efeito um 

regulamento especial militar que nao concs 

dia dispensa apenas em duas instâncias: 

1) no período da instrução militar (3 me

se s) ; 

2) nas operaçoes militares aue 

mobilizações em larga escala. 

exigissem 

Havia ainda o problema das defecções verific~ 

das no sistema educacional. O quadro apresentado na pá-

gina 30 mostra isso claramente. As medidas acima consign~ 

das e outras que se lhe seguiram, resolveram eficazmente 

tal situação. 

Quando o Prof. Veiga Simão assumiu a reitoria 

da Universidade de Moçambique e, mais tarde, o Ministério 

da Educação e Cultura, já encontrou tudo isto em execução 

e em Dleno funcionamento. 

3.1 - A Filosofia da democratização 

Não se pode conceber um sistema de ensino sem 

uma filosofia que o informe e vitalize. Na base de qual-

que r s i s tem a e s t á sem p r e, o u d e ve e s t a r , uma c o n c e p ç ã o bem 

determinada do Homem. da Vida. da Sociedade e da Educação. 

No momento em que se pretende substituir uma 

filosofia p'or outra. ou se pretende construir uma nova f,.! 

losofia torna-se necessário explorar e analisar os conçei 
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tos dessa novidade atravês dos escritos de todos' aqueles 

qu P intervieram na sua feitura ou execuçao. Estas são as 

razões porque se trata deste assunto, aqui e agora. 

A Constituição política da Reoública Portugu~ 

sa expressa claramente a filosofia do ensino ministrado p~ 

lo Estado nas palavras seguintes: 

"O ensino ministrado pelo Estado visa~ alim 

do revigoramento f{sico e do aperfeiçoamento 

das faculdades intelectuais~ à formação do ca 

ráter. do valor profissional e de todas as vir 

tudes morais e c{vicas~ orientadas aquelas p~ 

los princ-ívios da doutrina e moral cristãs~trE. 

di ci onais do Pa-ís". 1 1 

o citado artigo da Constituição política ê o 

melhor ponto de partida e a melhor referência para uma a

nálise e confronto entre a filosofia tradicional do ensi

no e a filosofia da democratização. 

A primeira questão a formular-se incide, ne 

cessariamente, sobre os princípios da filosofia da demo -

cratizacão. Quais são eles? Responde Veiga Simão: 

"Os princ-ípios educacionais definidos na lei~ 

sao traves mestras e indestrut-íveis de uma so 

ciedade democrática". 12 

Com esta afirmação pouco ou nada se define pa 

ra aqueles que desconhecem a lei, ou que julgam a lei 0-

missa. 

afirma: 

Veiga Simão exterioriza o seu pensamento, q ua ndo 

"Há princ-ípios fundamentais a que todos deve

mos obedecer~ tais como o direito à educação 

de todos os portugueses~ a democratização do 
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o seguinte: 
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ensi~ promovendo uma efetiva igualdade de o 

portunidades, a liberdade de criar estabeleci 

mentos de ensino diferente, e a liberdade de 

as fam{lias optarem por aqueles que lhes apro!:!:. 

ve re m". ! 3 

E, ainda, sobre o mesmo assunto, esta passa -

"Um princ{pio fundamental ... i o da necessi

dade de uma autêntica democratização do ensi

no que, sem exceção, permita a qualquer jo

vem ocupar na sociedade o lugar que lhe compe 

te, em exclusiva nependênoia da sua capacida

de intelectual e sem condiconalismos sociais 

e e con ômi cos ". 1 4 

A. Sedas Nunes escreve sobre o mesmo assunto 

"0 princ{pio da democratização do ensino sera 

respeitado se se oferecerem a todos os indivf 

duos oportunidades cont{nuas de escolarização 

enquanto os ganhos de aprendizagem resultados 

dessa educação adicional atingirem n{vel de 

aproveitamento considerado pedagogicamente e 

economicamente aceitável. A definição desse 

n{vel de aproveitamento e do grau de diversi

ficação do sistema de ensino resultarão de cri 

térios exteriores ao princ{pio da democrati

zaçao. A função deste limita-se portanto a 

garantir a observação da justiça distributi

va, no sistema de ensino, e cada estádio do 

desenvolvimento econômico e dos conhecimen -

tos pedagógicos". 15 

A segunda questão gira em torno da democrati 



33 

zaçao. Dentre as várias perguntas que podem ser feitas. 

destacam-se. apenas. duas. a saber: 

mao. 

1) D que e a democratização do ensino? 

2) D que se pretende obter com essa democrati

zação? 

Mais uma vez as respostas pertecem a Veiga Si

À primeira refere-se com estas palavras: 

"A democratizaçclO do ensino é a base de uma fi. 

losofia que advoga o acesso aos bens da cultu

ra a todos os cidadãos, em função exclusiva de 

seus méritos, independentemente das condições 

sociais e econômicas de cada um". 1 õ 

À segunda pergunta. Veiga Simão responde assim: 

"A democratização do ensino servir~ para for -

mar Homens para quem a ciência e a técnica se 

jam elementos indispens~veis de evolução soci

a l, onde não cabem concepções te cnocráti cas de 

sociedade que não estejam inscritas numa visão 

humanista, pois se poderia correr o risco de 

arquitetar formas de tirania que fossem alice!:.. 

çar o seu fundamento e legitimidade na efic~ -

cia tecnocient{fica. 

"A democratização do ensino permitirá formar 

Homens na liberdade e na responsabilidade ao 

serviço do Bem Comum". 1 1 

Afinal. o que e a democratização do ensino? 

Realidade ou ficção. meta ou mito? 

Evitando qualquer interpretação menos exata. as 

palavras de Veiga Simão dissipam qualquer dúvida a esse 
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respeito e, sobretudo, traduzem um ponto de vista que, a-

tendendo as circunstâncias, nao podem ser exclusivamente 

pessoais. são estas as suas palavras: 

"Democracia na criaç~o, na vida, no respeito, 

na ordem e na disciplina. t ideal que vale a 

pena viver com paixão por amor à Pátria e a 

todos os seus valores, por amor a todos os po~ 

tugueses espalhados pe lo Mundo, pe lo ,desejo 

forte de cada vez mais efetiva 

na vida internacional". 18 

parti cipaç~o 

Outra questão muito importante, a terceira,re 

fere-se aos direitos e deveres que emanam, naturalmente, 

da filosofia da democratização e que, nela, vão buscar a 

sua força e apoio. Veiga Simão aborda esse tema assim: 

"Direito à educaç~o, igualdade de oportuni d!:!; 

des para o pobre e para o rico, direito à saú 

de, direito à liberdade, direito ao salário 

que permita viver com dignidade; amor a pá

tria e ao Trabalho; deveres para todos os que 

nos rodeiam, criando para eles e para nos uma 

comunidade onde impere a justiça social, e on 

de, através da educaç~o, se construa uma soci 

edade autenticamente democrática. Di rei tos e 

deveres que condenem sem rebuço, a violência, 

o ódio e a transigência com os inimigos da pá 

tri a". 19 

E, noutra passagem: 

"O direi to à educação n~o se legis la e até n~o 

se conquista. O direito à educaç~o nasce com 

o indiv{duo. E, porque emana do povo, temos 

obrigaç~o de merecê-lo. 

A educaç~o nacional está ao serviço de monop~ 
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lios. Mas quais são esses monopólios? 

Os monopólios que a Educação Nacional serve J 

sao os monopólios da vontade e da inteligên -

cia do povo português". 20 

Nesta altura, torna-se necessário apresentar 

um sumário geral da filosofia da democratização, tal como 

a conceberam e entenderam os seus mais ardorosos defenso-

res. A este propósito escreve Veiga Simão: 

"Filosofia educativa pode-se resumir da forma 

seguinte: 

- Formação integral dos portugueses e sua pre 

paração para participar na vida social como 

cidadãos livres e conscientes; 

- Direito à educação J assegurando a todos os 

portugueses uma efetiva igualdade de oport~ 

nidades J no l{mpido esp{rito de uma autênti 

ca democratização do ensino; 

- Garantia da liberdade do ensino J no seu tr{ 

plice aspecto de aprender J de ensinar e de 

abrir escolas". 21 

E ainda: 

"A educação do indiv{duo é a finalidade pri -

meira do sistema educacional. Todos J em regi 

me de igualdade de oportunidades J devem encon 

trar nesse'sistema as vias que garantam o seu 

inalien~vel direito à educação". 22 

Como remate desta primeira série de considera 

çoes. deve assinalar-se a finalidade maior. a primeira a~ 

tes que qualquer outra. dessa filosofia da democratização 

do ensino e que Veiga Simão expressa com estas palavras: 
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nprocurar consagrar no domlnio da educaç~o os 

princlpios humanistas e a vocaç~o comunitária 

do Estado social, reconhecedor dos direitos do 

cidad~o, considerado em si mesmo e como ele

mento de uma coletividade integrada n.-?3 

Esses "principios humanistas" e "os princi -

pios educacionais definidos na lei" s~o exatamente os mes 

mos. E a lei? E' a Constituição política da RepúblicaPo.!::. 

tuguesa. nem mais nem menos. Assim sendo. é mais do que 

uma curiosidade transcrever algumas passagens do texto 

r.onsti tucional. Os confrontos ficam por conta do leitor 

e as evidências por conta dos textos. 

Na parte L Das Garantias Fundamentais. lê-se 

no art. 59 e no parágrafo único do mesmo artigo o seguin

te: 

no Es tado Português e uma Repúb li ca uni tári a 

e corporativa, baseada na igua ldade dos cida-

dãos peran te a lei, no livre acesso de todas 

as classes aos beneflcios da civilização ... 

nA igualdade Jerante a lei envolve o direito 

de ser provida nos cargos públicos, conforme 

a capacidade ou serviços prestados, e a nega

ção de qualquer privi légio de nascimento, no

breza, tltulo nobiliárquico, sexo ou condiç~o 

s oci a l " 

O artigo 6 9 prescreve: 

"Incumbe ao Estado ... definir e fazer respei 

tar os direitos e garantias impostos pela mo

ral, pela Justiça ou pela lei, em favor dos 

indiví.duos, das famllias ... " 

No Título 111. ao tratar da Família. 

14 contém entre várias disposições. a seguinte: 

o a rt. 
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"(Pertence ao Estado) facilitar aos pais o 

cumprimento do dever de instruir e educar 24 0s 

filhos, cooperando com eles por meio de esta 

belecimentos oficiais de ensino e correçao,ou 

favorecendo instituições particulares que se 

destinam ao mesmo fim". 

E no art 9 42 lê-se: 

"A educação e instrução são obrigatóriase pe!:. 

tencem à fam{lia e aos estabelecimentos ofi -

ci ais ou parti cu lares em cooperação com e la,,2 5 

Estas citações sao mais que suficientes pa ra 

algumas ilações interessantes em termos de filosofia e p~ 

lítica da educação e da instrução, ou em termos de filoso 

fia da democratização do ensino. A verdade e que, a par-

tir de 19 de março de 1933, data em que foi aprovada em 

Plesbiscito Nacional a Constituição, muita coisa aconte -

ceu em termos de progresso e desenvolvimento, como e lóg~ 

co e natural que acontecesse 26 em termos de política in -

terna e externa. 

Se nem todos os setores da administração pu -

blica apresentam o mesmo índice de realizações e se o se 

tor educacional vai nq esteira e peúgada dos restantes 27 is 

50 deve-se à filosofia ~ulíLica em vigor no país e que e~ 

tabeleceu como meta prioritária o saneamento e fortaleci

mento econômicos. 

Sempre se entendeu, que a independência ou au 

tonomia de qualquer território tudo ou nada valem na ra

zão direta da sua independência econômico-financeira e 

cultural. 

Aqueles que, na altura da última revisão cons 

titucional, em 29 de agosto de 1959 e posteriormente, es

tiveram mais interessados em reivindicar ou contestar do 
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que em defender e desenvolver o país. foram os demasiado 

jovens ou os demasiado esquecidos. o s p r i m e i r os, p e 1 a· sua 

natural aversão ao passado e os segundos. p~la sua 

rigível tendência de esquecer o presente. 

incor 

Veiga Simão caracteriza muito bem a vaga que 

se aproxima e que mergulhará o mundo dos anos 70 e 80 nu 

ma confusão de idéias e situações. 

um desejo. 

"Por este mundo está em curso .. sob múltiplas 

formas .. a ma&s profunda revolução empreendida 

pelo e sobre o próprio Homem .. a qual se mani

festa numa tortura interior traduzida por con 

testações .. dúvidas e anseios .. na maioria dos 

casos suscitados pela procura de uma feUcidf!:.. 

de maior".28 

E noutra passagem: 

" desejos de mudança .. di ferenças do pe!!:. 
samento e atitudes entre geraçoes .. dese -

jos de ver constru{da uma sociedade mais ju~ 

ta e mais humana .. participação na 

dessa sociedade ... ,,29 

construção 

Em Portugal, 'mudança' tornou-se mais do que 

Virou manld ~ chegou a ser uma obsess~o. Pode 

nao ser racional que tal acontecesse, mas nao deixa de ser 

humano. Vício ou virtude. tudo cansa e a rotina e uma con 

sequência fatal. Por isso escreve Veiga Simão: 

"Para atingir a vida digna de ser vivida.. te 

mos de compreende r o mundo que nos rodei a.. a

pre ci ar o patrimôni o cu l tural.. de fendê r o meio 

ambiente .. empenhando-nos numa pol{tica d~ edu 

('ação permanente". 30 

Noutra passagem fazem-se referências mais ex-
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plicitas à epoca que se vivia e as circunstâncias que a 

caracterizavam. Diz a respeito: 

"Uma Naç~o que n~o valoriza devidamente a in 

teligência está condenada. O seu hero{smo, 

as suas magn{ficas qualidades de relações hu 

manas, a sua finura de esp{rito, as suas vitó 

rias em terra, mar e ar n~o lhe permitir~o f~ 

gir a um destino inexorável. Hoje sobrevive. 

Amanhã a Ciência avançará ainda mais, e n~o 

caberá apelo do julgamento proferido sobre um 

povo constitu{do por Homens sem instruç~o". 31 

Com um certo exagero e com um certo idealismo 

também, Veiga Simão conclui: 

"Não deixemos que a "democratização do ensino" 

possa ser travada por aqueles que tem pavor 

da educação, de todos e para todos, da cultu

ra que chegue a todos os lares, do progresso 

que reparta por todos e com mais jus tiça o ren 

dimen to naci ona l". 3 2 

Veiga Simão insiste nesse ponto: 

"Divergências de opini~o na Universidade, pa

rece-nos n2tural ~ até salutar como sinal de 

vida ativa. Mas a Universidade deve ser 

exemplo de tolerância e de respeito mútuo, o~ 

de a formação e o desenvolvimento da cultura 

se realizam sem separações, sem segregaç~o, e 

mais ainda, sem hostilidade". 33 

Essa transcrição coloca-nos em plena crise da 

Universidade. Para essa crise se esboçaram várias tenta

tivas de resposta e açao. Uma delas é descrita por Veiga 

Simão assim: 

"Teremos que nos debruçar ... sobre o plane~ 
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mento do acesso à Universidade, a orientação 

dos estudantes tendo em conta as aspirações 

pessoais e as necessidades da sociedade, pos

s{veis aspectos seletivos que perfiram os 

mais capazes, introdução de novas f6rmulas de 

frequência nas instituições de ensino supe

rior com destaque para o regime noturno, e me 

didas que permitam reduzir o mais poss{vel as 

desigualdades sociais tendentes a prejudicar 

a rentabilidade quando se utilizam idênticos 

processos de formação n • 34 

3.2 - O conceito da Educação 

~ mais do que um conceito o que deparamos com 

a leitura dos vários pronunciamentos feitos por Veiga Si 

mão sobre este assunto. ~. em primeiro lugar. o problema 

fundamental duma revolução que. se pretendia. fosse pací-

fi ca. Já lhe bastava. para ser polêmica. o fato de ser 

inovadora e renovadora. Escreve Veiga Simão: 

nA educação i o problema cimeiro, a alma moto 

ra, o meio consciencializante, por exce lên-

cia, desse esp{rito revolucionário. Na verda 

de, ele procura, na sua plena democratização, 

uma estrutura criadora e dinamizante, em que 

se apoie uma sociedade mais justa e mais pe~ 

feita". 35 

Essa "estrutura criadora e dinamizante" e a 

base de uma nova sociedade e é. também. a origem de um no 

vo conceito e de uma nova praxis educacionais. 

A sociedade nova seria a tão almejada e so-

nhada sociedade democrática que mais uma vez tenta im -
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por-se e mais uma vez irá diluir-se e transformar-se num 

figurino, que pode chamar-se democrático mas, na realida 

dl;l, não é. 36 

o novo conceito de educação limitar-se-á ex

clusivamente à forma, isto é, à linguagem usada ou ofere 

cera um novo modelo de educação? 

A estas perguntas e com toda a autoridade e 

responsabilidade que lhe coube pelas funções que desemp~ 

nhou, Veiga Simão responde: 

"A educação e precioso elo de ligação no cons 

truir de diálogos criadores entre todos os 

portugueses que, sem preju{zo das suas ideo

logi as, es tão ve rdadei ramen te in teress ados 

no progresso nacional". 37 

Aqui, a educação aparece como "elo de liga -

ção" entre opiniões divergentes. Como isto possa ser fei 

to, como se poderá obter consenso sem prejuizo das ideo

logias, e o que se espera ver. Ninguém até hoje o conse 

guiu. Fica-nos a dúvida, fica-nos o testemunho dos fa-

tos 8 fica-nos a declaração de Marcelo Caetano que se r~ 

fere ao "incorrigivel gosto de agradar a todos"38 quando 

se refere a Veiga Simão. Para este os fatos são episó 

dios e assim continua a desenvolver o conceito de educa

ção com estas palavras: 

"A educação i o ve{culo poderoso e essencial 

que torna poss{vel à vida humana ser digna 

de ser vivida, facilitando todo um processo 

social, inerente a qualquer fórmula de melho 

ri a da condi ção do Homem". 39 

E noutro passo: 

"A educação deve, mais do que nunca, assen -
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tar em bases profundamente humanas e livres 

que permitam resposta às angustiantes e curio 

sas interrogações de natureza espiritual e f~ 

çam o Homem senhor da Tecnologia e não escra

vo de la. Is to ... com jus tas medi das de dis

tribuição de riqueza exigidas pela dignidade 

h uman a". '+ o 

Pelo que se acaba de ler. ve-se que a educa -

çao. em seu novo conceito. é fator decisivo na construção 

dos antecedentes e consequentes imediatos. Destacando. 

nas trancriç6es feitas. as id~ias fundamentais de cada u 

ma e enumerando-as pela ordem de apresentação teríamos: 

1) Vida humana digna de ser vivida; 

2) Processo de justiça social; 

3) Bases humanas e livres; 

4) Resposta às interrogações de natureza esp! 

ritual; 

5) D Homem nao escravo da Tecnologia; 

6) Justas medidas de distribuição de riqueza. 

Veiga Simão continua: 

"Educação ... é diáZogo: aberto franco, sere

no, sem medo e sem eufemismo. E, por ser de 

todos e para todos, é também diálogo com a me 

diocridade, tantas vezes revestida pelo inte

resse mesquinho, ofegante de ambição, que não 

se importa de esmagar para subir. Educação, 

direi, é mesmo diálogo com os iluministas da 

razão monopolizada". '+1 

"A educação é sustentácuZo firme da liberda -

dade, é clarividência da autoridade, é compr~ 

ensão de justiça, é essência de progresso. E 

ducação é mundo de mais perfeito entendimento. 
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Se a prudência bem entendida é um precioso 

Bem do Homem, a prudência do imobilismo e a 

destruição por apodrecimento. 

Quando a opção é seguir caminhos de Reforma e 

de Renovação ou morrer, eu não quero que o ~u 

Pais morra em prudência. 

Agir, agir bem e agir depressa. 42 

Supondo que todo o conceito fundamente a pra 

xis, qual será, neste caso, a praxis? Responde Veiga Si 

-mao: 

"Educar é forj ar Homens, e promove r e dignifi 

car a natureza humana, é participar no futuro 

e é também superar atitudes verbalistas, dan

do exemplo de viver em verdade, e por isso, 

nao compreende o exclusivismo de interesses, 

nem o 'viver de um modo e pensar de outro ", ... 3 

Consultada a História de tantos séculos, com 

tantos esforços e tentativas frustradas nesse sentido, o 

mínimo que se pode dizer, apos a leitura de tais afirma

çoes e que as mesmas nao pecam por carência de ambição. Se 

essa ambição tiver as dimens6es da 'Portugalidade" ou "Lu 

sitaneidade' não se lhe pode negar a existência de 

e a força de ideal ..... 

sonho 

Veiga Simão, como todos os demais que nessa 8 

poca, sofreu o fluxo e refluxo de idéias contraditórias e 

o peso dos acontecimentos adversos. Assim, apesar de tu 

do e por causa disso mesmo, ele mantém a linha de seu pe~ 

samento, quando afirma: 

"Educar todos os portugueses, onde quer que 

se encontrem, na aldeia escondida ou na cida 

de industrializada, na savana seca e ignota 
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ou na lez{ria verdejante, e princlpio sagrado 

de valor absoluto e de transcendente importâ~ 

cia à escala nacional. 

Educar todos os Homens deve ser hoje tarefa 

primeira proporcionando a cada cidadão igual 

oportunidade de servir a pátria e a Humanida~ 

de, em função das suas aptidões individuais". 45 

Aqui faz-se uma restriç~o que a teoria demo

crática nao aceita ou então está-se perante uma afirmação 

que se contradiz a si própria. Com efeito, 'igual oport~ 

significa, na nidade em função de aptidões individuais' 

prática, que as oportunidades n~o s~o iguais, porque tam 

bém n~o são iguais as aptidões. Por outro lado, falar de 

aptidões em vez de capacidade é eufemismo, porque aptid~o 

está ligada à praxis, enquanto a capacidade se liga à ra 

íz do ser. 

Leite Pinto, que foi ministro da Educaç~o na 

década de 50, refere-se à praxis educativa nestes termos: 

"Educar é preparar os jovens a poderem sofrer 

sucessivas integrações em mundos prospectivo& 

A educação deve, pois, conter em si germes de 

inovação. A Escola de hoje tem de preparar PE
ra uma es tru tura s o cia l e m rápida mudança". 4 6 

Entre as afirmações de Leite Pinto e de Veiga 

Sim~o há um espaço cronológico de quase 20 anos, tempo su 

ficiente para registrar alterações na mentalidade dos ho 

mens e nos rumos da História. As duas opiniões nao usam 

a mesma linguagem, o que é, além do mais, um sinal dos tem 

p os. 

Depois de tudo o que foi dito e voltando nov~ 

mente a Veiga Sim~o atente-se à maneira como se refere a 
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função educativa. Diz ele: 

"Só a educação eminen teme n te CI'i ati va pode a 

bI'iI' caminhos de entendimento e de soLidaI'ie

dade, e eliminaI' abismos de destI'uição e de 

vio Lênci a. 

Só peLa educação se pode constI'uiI' com segu -

I'ança os caminhos da LibeI'dade; LibeI'dade que 

dá cunho autêntico às sociedades democI'áticas, 

que significa e fOI'tifica cLimas de paI'ticip~ 

ção, que fomenta o entusiasmo da açao cI'iado

I'a, que I'espeita, ouve e apI'oveita a opinião 

dos outI'os, mas que condena a vio Lênci a e a 

des tI'ui ção, I'epudia cI'ime I'esiste 
~ 

fo!:. o e as 

ças de des agI'egação mo I'a L e socia L de um Povo. 

Os caminhos da Educação são caminhos da LibeI' 

dade e da I'esponsabilidade e da paI'ticipação 

consciente que é necessáI'io tI'i LhaI' paI'a se 

edificaI' uma sociedade mais justa e mais fe-

lia, onde todos tenham as condiç5es de 

que a dignidade humana exige". 1+ 7 

vida 

Em qualquer época da História. a educação e 

muito mais do que um conceito. muito mais do que uma pr~ 

xis e muito mais do que uma função. E:. ta mb é m n e c e s s a r i a 

mente. um meio e um fim. Acontece. porem. que o meio.mais 

por tradição do que por lógica de pensamento. sempre tem 

existido em função do fim e para o fim. Deste modo. tem-se 

a impressão de que há uma dificuldade qualquer em falar-se 

dom e i o p o r sim e s m o e a ver da d e é que. sem e 1 e. o f i m nã o 

se alcança. 

Veiga Simão. na nova era da educação portugu~ 

sa que se inicia na década de 70 - pelo menos pretende-se 

que seja assim -

nestes termos: 

fala da educação como meio e como fim 
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"Só pe l,a educação se pode atingir, na sua ver

dadeira pl,enitude, o significado de unidade 

nacional" construlda sobre pl,uraridade de id! 

ol,ogias mas firmada em conteúdos verdadeiros 

e indestrutlveis: o amor à Pátria, a defesa 

da integridade nacional, e o portuguesismo que 

une todos os que nasceram na terra que e sua 

e a diferencia dos outros povos". 48 

"Através da educação se aprende o significado 

da sociedade portuguesa, numa visão universa

l,ista, e se entende a sua história, toda el,a 

uma l,ição de convlvio fraternal, entre povos e 

cul,turas, natural,mente avesso à expl,oração e 

às doutrinas total,itárias. t pel,a educação 

que se con.{trói a sociedade que consagra o me

rito, a qual, só diferencia o Homem pel,a capa

cidade e que, ao reconhecer a propriedade in

dividual" promove com justeza o seu condicio

namento pel,a util,ização da riqueza ao serviço 

do Bem Comum ". 49 

Na primeira citação. o fim da educação identi 

fica-se com 'o significado da unidade nacional' e a unidade 

identifica-se com 'integridade nacional'. Isto significa a 

pluricontinentaJidade do país. isto é. a assimilação do s 

territ6rios ultramarinos dU lSl'rit6rio continental europeu. 

O corte geográfico provocado pelos oceanos não é reconhecido 

como tal. em termos de educação e cultura ou em termos de p~ 

lítica e economia. 

Na segunda citação. o fim da educação identi

fica-se com 'a visão universalista da sociedade portuguesa~ 

Não se trata. apenas de sublinhar o já exposto. mas sim ex -

pressar. através do fim educacional. a geopolítica de 

uma linha de ação governamental. 

toda 

Na terceira citação. o fim da educação dissol 
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ve-se entre 'as capacidades" e 'as diferenças" dó 'Homem. 

numa distribuição de 'méritos' um tanto ou quanto ambi-

gua. 

Finalmente. a escola. Será que essa institui 

çao, conseguirá manter-se incólume. permanecendo o que sem 

pre foi ou. pelo contrário. sofrerá uma transmutação? 

A estas perguntas. assim responde Veiga Si~ão: 

"A escola, definida em sentido amplo - caBa 

sem espaço limi tado e sem tempo definido, a 

continuar-se nos lares, nos camP9s e nas fá

bricas, casa de formação, de cultura e de 

inovação permanentes - que se eBtrutura o de 

senvolvimento pleno, orientado para o 

e pelo Homem". 50 

Homem 

Esta resposta apresenta-se de forma inusitada. 

E que as novas idéias. provenientes da Inglaterra. da Itá 

lia e particularmente da França. chegaram paulatinamente 

a portugual. Aí começaram a ser conhecidas e divulgndas. 

lenta méS persistentemente. Conquistaram público. Pro-

vocaram entusiasmos e fizeram algum sucesso. mas nao foram 

além. Em seu desfavor militava a teimosia dos intransi -

gentes. a inércia dos apáticos. a lentidão dos 

e a bravata dos fautores da suposta nova ordem. 

3.3 - O Novo Elitismo 

indecisos 

o elitismo é uma encruzilhada e um beco sem 

saída. Nele desemboca qualquer linha que parte da socie

dade. qualquer que seja a sua origem. nobre ou plebéia. r,! 

ca ou pobre. livre ou escrava. A linha. seja qual for o 

caso. marca a trajetória de um processo de 

social. 

fragmentação 
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As metáforas usadas na linguagem escrita. e o

ral conseguem produzir, às vezes, bom efeito, nas nao con

seguem esconder a realidade e, mais do que isso, a verdade 

sobre este assunto. 

A sociedade nunca foi uma comunidade, mesmo 

naqueles casos em que aparece como platéia ou multidão. 

A sociedade sempre foi e e um abstrato, forma

do por maior ou menor número de disjuntos, cada um dos quais 

se encontra sutilmente determinado e definido. 

Grupos misógenos, voltados para si mesmos, de

fendendo-se das intromissões e resistindo a toda e qualquer 

abertura, tal é a sociedade na sua expressão mais fiel. 

Abertura deixou de ser um meio de comunicaçãJ ~ 

diálogo para se transformar em causa de agitação e, 

de ruina. 

até, 

Sempre houve quem imaginasse que seria poss! -

vel a existência de uma doutrina, ideologia, sistema ou qual 

quer outra coisa desse jaez, que fosse capaz de provo~ar a 

igualdade entre os cidadãos ou a fraternidade entre os ho 

mens. Utopia. Jamais existiu algo nesse gênero. Ne m a re 
"-

ligi~o o conseguiu. 

A década de 70, na visão antecipada dos graves 

problemas que terá de enfrentar no futuro e para os quais 

não tem perspectivas de solução, vive, na angústia do que 

acontece e no medo do que acontecerá, uma das fases 

dramáticas da História. 

mais 

Em tais circunstâncias, as elites se evidenci

am, porque tem mais respaldo e consequentemente mais resi~ 

tência. Se caiem e desaparecem é o desmoronamento total. 

A democracia sempre dirigiu as suas baterias 
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contra elites. nao se dando conta de que procedendo desse 

modo. está simplesmente procedendo contra si própria. 

As revoluções surgem quando as elites se ecli 

psam e desmembram. As ditaduras sucedem-se-lhes. lógica 

e naturalmente. 

círculo vicioso. 

Tudo volta. então. ao princIpio. t um 

Analisando a história e os fatos chega-se a 

conclusão de que o Homem ainda não conseguiu descobrir o 

processo que lhe permita quebrar esse círculo e caminhar 

em linha reta. com firmeza e segurança. rumo ao Futuro. 

Está num impasse e por isso é vítima da prisão que ele 

próprio construiu. 

No que se refere à institucionalização da de 

mocracia em Portugal. há quem pense que a mesma se inici-

ou a partir de 1970. Não é verdade por uma série de ra-

zões. das quais. algumas. já se encontram expostas no de-

correr deste trabalho. Nada custa. no entanto. supor que 

tenha sido assim. Surge então a pergunta: 

Há ou nao há elitismo. na democracia? 

Marcello Caetano responde: 

"A demoaratização do ensino não pode ser sinô 

nimo de avi ltamento de le. Erro enorme será 

nao se leaionar entre os mais aapazes os qUB d!!,. 

vem asaender aos aursos superiores,proaurando 

fazer um ariterioso trabalho de orientação p~ 

fissional que dirija aada um para a ativida

de onde mais faailmente e aom maior proveito 

para a aoletividade possa dar boa aonta de 

Si".51 

E Veiga Simão que pensa a tal respeito? 

"Eu não sou aontra a existinaia de e Zites,pois 



50 

que sao necessárias e fundamentais para a pro

moçao do desenvolvimento nacionaZ. Penso~ co~ 

tudo~ que não as podemos recrutar em determina 

das classes ~ como se as e lites tenham de ser di 

násticas~ com um ou outro ponto de descontinui 

dade.' O que pre tendemos é que brote de todas 

as classes sociais~ que os melhores ocupem os 

lugares a que têm direito~ exclusivamente esc~ 

lhidos em função do seu mérito e independente

mente das condições sociais e econômicas de ca 

da um. Então sim~ teremos elites autênticas". 52 

E evictente que tudo isso é possível se a soc! 

edade tiver a equanimidade suficiente para suportar o im 

pacto da surpresa. se possuir coragem bastante para satis 

fazer as exigências da novidade e se estiver em condições 

de aguentar todos os enca~gos decorrentes de tal viragem 

e reformulação. Tais condicionantes não se presumem. Pro 

vam-se. 

Não se pode ignorar. ainda. um assunto que. 

nas décadas de 60 e 70. correu paralelamente ao novo ell

tismo que se pretendeu im~lantar e ao qual se poderia ch~ 

mar de instrução de massas. Trata-se da explosão escolar 

e que no Ultramar se apresentou como uma verdadeira inva

são. constituída por elem~ntos heterogêneos sem as mIni -

mas condições de aclimata~ão e aprendizagem. Isso trouxe 

uma série de graves conse~Dências. desde a queda acentua

da e progressiva da qualidlade do ensino a indisciplina,fú.!:. 

tos. depredação dos edifícios. etc ••. 

Est~-se perant~ mais um exemplo do quanto 

capaz a ingerência estrangeira nos assuntos internos 

e 

dum 

país e do quanto vale a inoperância e fraqueza de uma po

lítica interna. desorientada e perdida. 

No decorrer deste trabalho se têm feito refe-
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rência direta ao fracasso dessa política que nao conse

guiu impor-se is press6es internacionais. E tinha tudo p~ 

ra o fazer. 

Voltando ao tema central e para se ter uma i

déia de quanto decresceu a qualidade do ensino, observe-se 

o que aconteceu. A média obrigatória, por disciplina, que 

era de 18 valores em 1960, passou para 16, a seguir para 

14 valores e, a partir de 1970 desceu para 12, isto no que 

se refere ao ingresso na Universidade. E a descida, como 

se pode verificar, iria continuar, tanto que o mov~mento 

que pretendia acabar com os exames e provas coincidiu, a 

partir de certa altura, com o movimento que pretendia subs 

tituir a escala de avaliação de O a 20 por uma outra que 

iria da O alO. 

Para que esta medida fosse posta em prática, 

faltou, apenas, tempo, um pouco mais de tempo. 

A demagogia da epoca manipulou muito bem esta 

matéria e houve, até, quem a relacionasse com a 

política da democratização do ensino. 

decantada 

Mas a realidade era muito mais evidente do que 

todos os esforços que se fizeram para a esconder. o que 

se pretendia, era que os reprovados de ontem, 

primeiros classificados de amanhã. Era, assim, 

fossem os 

o descrédi 

to e a desvalorização do ensino, além de ser um dos 

mais eficazes para cavar a ruína do país. 

meios 

Universalizar o ensino para democratizar, sig

nifica esforço, coragem, recursos e meios. A queda pro

gressiva ou a descida sistemática são preços demasiado al

tos e que muitos não estão dispostos a pagar. 

Com essa linha alcança-se rapidamente a desin

tegração dê unidade nacional e depois disto, e o caos. 
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3.4 - Imobilismo e dinamização 

~ primeira vista, parece que nao há meio termo 

entre o imobilismo e a dinamização e parece, também que en 

tre os dois termos só existe um tipo de relação e essa ge 

ria aquela que caracteriza os contrários. 

assim. 

Ora, nao e bem 

Entre o imobilismo e a dinamização pode estar 

a prudência e sempre deve estar o planejamento. P,ae e ar di 

reto de um extremo ao outro é um risco muito grande, cUj09 

resultados são totalmente imprevisíveis. 

~ preciso muita sorte para nao se correrem ris 

cos e e preciso, também, muito mais do que sorte para que 

os riscos calculados nao extrapolem e atinjam dimensões im 

possíveis. 

Por outro lado, a dinamização nao e um proces

so em si mesmo, mas uma característica do processo. Nes

tas circunstâncias, ou o processo anterior continua o mes 

mo e apenas se dinamiza, ou nao continua o mesmo e 

caso substitui-se por outro. 

neste 

Continuar o processo ou substituir o processo 

por outro são atividades que exigem a existência de meca -

nismos próprios, consentâneos com a estrutura em vigor. A 

dinamização pode estar presente no primeiro como causa in

terveniente e sempre está no segundo como causa causal. Oi 

namizar, porem, nada tem a ver com democratizar. Os ter

mos nunca foram sinônimos. 

Para substituir estruturas vigentes jamais SR 

aplica a dinamização. Faz-se uma revolução. 

Revitalizar, renovar ou ampliar as estruturas 

e tarefa que não se faz rapidamente, nem facilmente. Por 
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isso se recorre a reforma que e um mecanismo de dinamiza-

çao. 

Sem equanimidade e sem realismo, qualquer inE 

vação ou atitude no foro individual ou no foro social,quer 

seja a nível de inteligência ou de consciência, quer seja 

a nível de política ou administração, pode ser um radica

lismo e um exagero. Isto não significa que se deixe de 

chamar as coisas pelo seu nome ou se deixe de fazer o po~ 

sível para erradicar tudo aquilo que obsta ao progresso 

e desenvolvimento do país. Parece-me ser este o ponto de 

vista de Veiga Simão ao escrever: 

"0 conservadorismo, a solidificar os interes

ses pessoais, ou o imobilismo, divorciado de 

todo o processo de evolução social, não cor -

responde aos anseios dos povos desejosos de 

participarem ativamente numa sociedade 

justa e mais humana. 

mais 

o único caminho é o da reforma, da renovaçao 

e do progresso. Os outros, seja o da pari li

sia ou da revolução, não são caminhos de vida 

fértil; ambos são caminhos dolorosos de trag~ 

di a". 5 3 

Estas palavras têm uma dupla conotação: a pr! 

meira advém da simples leitura da transcriçãoJ a segunda 

situa-se na dimensão espaço-temporal. Aí, o Presente nao 

e apenas o "aqui e agora", mas sim a sequência deste com 

o Futuro imediato. Por isso Veiga Simão afirma: 

"Futuro que "pepudia o imobi lismo, a rotina PI!. 
ralisante, o conservadorismo interes8eiro,a 

acomodação a todas as formas elaboradas para 

servir poucos; futuro que traça com vigor aa 

minhos de educação para todos, de renovada e 

mais perfeita justiça social, de progres80 har 
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mônico, enfim, de dignidade humana". 54 

Note-se, por curiosidade, que nesta epoca-

1970/1974 - o Futuro próximo, em Portugal, coincidiu fre 

quentemente com o Presente. Como prova do que se afirma, 

citam-se, entre muitos outros, os seguintes fatos: a re 

volta de Sorbonne, o movimento estudantil em Lisboa (RIA), 

o socialismo revolucionário e o anarquismo, a subversão da 

opinião pública, a degradação das forças armadas, as bar

ricadas no Instituto Superior Técnico e no Instituto Sup~ 

rior de Economia. 

ceu aí. 

Chega a ser inacreditável o que aconte 

~ evidente que nao cabia, nem cabe à Educação 

resolver todos os problemas, como, por vezes, se preten -

deu e pretende. o ensino, porém, é da sua exclusiva com 

petência. A Educação deve responder por ele. Não se p~ 

dem admitir tergiversações a tal respeito. Por isso, Ve! 

ga Simão, depois de afirmar que: "ensino pseudoneutraL(iJ 

uma fórmuLa terr{veL de paraLisar o esp{rito cr{tico e i 

novador", completa o seu pensamento com estas palavras: 

"Quando a rotina ... significa atitude pa88i

va e escoLa apática, então temo8 de eLiminá-La, 

8ubstitu{-La peLa criatividade que dá entendi 

mento às coi8as, acompanha e fomenta a evolu 

ção do 8aber, em cont{nua Ligação com a reaLi 

dade. 

Quando a escoLa i mod?Lo único que não tem em 
I I ~ 

conta as reaLidade8 nacionai8 e regionai8 e 

forma para um mundo que não exi8te, temo8 que 

a substituir peLa e8coLa que, no re8peito pe

Los vaLore8 intemporai8, procura 8ignificado 

na vida que a rodeia e Lança pontes de novo 

8aber, valorizando o que se observa e 8e vê, 

para meLhor entendimento do ab8trato e 8abe e 

fetuar a reLacionação das coi8aB e dos homçms".55 
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Todo mundo sabe que a Educa ção é um se tor ex 

tremamente delicado e melindroso. E quase impossível nao 

haver murmúrios, i.nsa tisfações e descon ten tamentos, mes 

mo que nada aconteça e tudo continue como sempre foi. N~ 

da mais natural, pois, que as atitudes e as declarações 

de Veiga Simão lhe provocassem este desabafo: 

"Na batalha decisiva da educaçao ••• encon -

tram-se inesgotáveis fontes de dificuldades, 

institucionais e humanas". 56 

Ta lve z se espera sse uma lo nga enumeraçao des 

sas críticas e dificuldades. Veiga Simão é voluntaria -

mente omisso quanto às dificuldades e pare imonioso qua!: 

to às críticas, das quais menciona, apenas, duas. "Ao pri

meira refere-se nestes termos: 

"Muitos criticam esta expansao 80b pretextos 

de ab aixamen to de n{ve L, de impos8ibi li dade 

finanaeira, de aarência de meios humanos e 

ao mesmo tempo defendem o numerus alaU8US p~ 

ra as Universidades".57 

Depois de afirmar que "a reforma educaciona 1 

foi e é obviamente criticada por muitos" Veiga Simão es 

c reve: 

"(Há) vozes a solicitarem ponderaçao e a exi 

girem estudo mais aaabado; outras (voze8) 

alassifiaam a Reforma de pura utopia e & &8 

aarada demagogia". 58 

E preciso que se diga que as ra zoes alegadas 

e aqui referidas, sao de muita valia e muito pertinentes, 

também. Houve, realmente, abaixamento de nível e houve 

carência de meios humanos. Ma rc ell o Ca e ta no, na ob ra já 

c i ta da , e s c r e v e : 
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.... 
" improvis avam-s e profess ores oom um m-z.n-z. 

mo de habilitações e sem auidar das suas qua

lidades morais e pedagógiaas". S9 

E sobre a impossibilidade financeira. o mesmo 

autor informa: "os montantes pedidos pela Eduaação iam su 

bindo de maneira impressionante". 6 o 

Finalmente. a propósito de numeru8 alausus Mar 

c e 110 Ca e ta n o a s sim s e r e f e r e : 

ma o: 

"N ão está n as nos s as tradi çõe s o nu me rus a lau 

sus: mas sob pena de deixar de ter qualquer s~ 

riedade o ensino~ t{nhamos de o adotar. A mas 

si fi aação da frequênai a das es ao las des trói 

toda a possibilidade da formação universitá -

ria digna desse nome li. 61 

A segunda critica. assim se refere Veiga 8i-

"Disautem-se na Eduoação Naaional muitas ve

zes os problemas quantitativos~ de eduaaçã(p~de 

massas~ aomo em oposição a problemas qualita-

. tivos~ e tantas vezes alguns proalamam que a 

expansão e diversifiaação do ensino devem ser 

paralisadas~ dadas as s~as aonsequinaias no 

n{vel de ensino. Mas aqueles que assim fala~ 

querem apenas defender a qualidade para alguns 

esaolhidos por eles. 

Temos a aonsaiinaia plena de que todo o aida-

dão tem di rei to 
, 

eduaação a e que essa eduaa -
- - pode depender das aondições soai ais çao nao e 

eaon5miaas de aada um. 

Qualidade~ sim~ e vamos defendê-la aom tenaaf 

dade. Mas queremos a qualidade que resulte 

da igualdade de oportunidades. Queremos eli-
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tes de mérito. 

O povo não se deixa arrastar peto ópio das p~ 

tavras 3 quer açoes 3 quer trabath0 3 quer 0-

bras".62 

Mais uma vez, a quantidade e a qualidade se 

apresentam em confronto e, mais uma vez, se cai num impa! 

se: ou qualidade, ou quantidade. Não me parece, no entan 

to, que seja essa a relação existente entre os dois con 

ceitos e muito menos que seja a única. 

Em primeiro lugar, a qualidade varia dentro da 

qualidade, do mesmo modo que a quantidade varia dentro de 

si mesma. Assim, há várias qualidades na qualidade, como 

há várias quantidades na quantidade. 

Em segundo lugar, a variância dentro da quali 

dade e da quantidade ~ sempre específica, nunca gen~rica. 

Em terceiro lugar, a quantidade específica já 

e qualitativa, pela simples razão de que parte da esp~cie 

e não do gênero. Não obsta, pois, que a quantidade seja 

qualitativa em toda a sua extensão, uma vez que já ~ qu~ 

litativa 'in specie'. Se tal não acontece de fato, ~ Po! 

que algo interfere na formulação da respectiva equação e 

no processo interno do seu desenvolvimento. Esse fator 

externo só pode ser aquilo que se pretende exprimir atra

ves da quantidade ou seja, neste caso, a sociedade em ge

ral (se se trata de Educação) ou determinadas porções des 

sa sociedade (se se trata de Instrução). 

A qualidade surge, então, oaturalmente da 

quantidade e ~ decorrente da própria essência dos elemen-

tos quantitativos. A isto se poderia chamar de processo 

normal de crescimento e desenvolvimento quantitativo. As 

sim, a quantidade deixa de ser num~ria para ser quanta,i! 

to ~, deixa de ser uma expressa0 heterogênea de componen-

BIBLIOTECA 
FUNDAÇAO GETÚLIO VARGAS-
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tes para se transformar em agregado de conjuntos mais ou 
~ 6 3 menos homogeneos. 

As ciincias políticas e sociais aplicam os 

conceitos de 'quantidade" e de 'qualidade" nesta acepçao 

quando lhes interessa ou quando se propõem agir correta -

mente. 

A Educação. e descontínua e discriminatória. 

por mais amplificante que seja. Teremos. assim. a prime~ 

ra quantidade qualitativa. Esta pode e deve abranger to 

do o conjunto homólogo. embora se saiba que. na realida -

de. raramente acontece. 

A Instrução aparece-nos tal qual e: um instru 

mento de cultura. um mecanismo político - social capaz de 

satisfazer as exigências e necessidades do sistema vigen

te. Mesmo que se consiga dar à Instrução uma feição mais 

humanística e menos utilitária. mesmo assim jamais deixa

rá de ser um mecanismo político-social e jamais terá uma 

abrangência igualou superior aquela que. por direito. ca 

be à Educação. 

Concluindo. pode-se tranquilamente afirmarq~ 

a Instrução é a segunda quantidade qualitativa ou. se se 

preferir. a qualidade da qualidade. o que significa. na 

mais correta interpretação e sentido. a seleção natural 

dos elementos constituintes. a partir de uma ordenação se 

letiva e natural pré-existente. 

que: 

Com tais afirmações. defende-se e sugere- se 

1) Toda a quantidade e qualitativa. A massa 

não é quantidade. a nao ser que seja especf 

fica de uma substãnciaJ6~ 

2) A quantidade não antagoniza a qualidade,po! 

que são conceitos distintos e a origem de 
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qualquer deles nao se situa na oposição ao 

o ut ro • 

A relação que existe entre a quantidade e 

a qualidade é a mesma que existe entre a 

quantidade a a substância. isto ê. trata-se 

de uma relação essencial. ao mesmo tempo 

concomitante e decorrrente. 

3) O conflito de que tanto se fala. entre qua~ 

tidade e qualidade não existe. O que exi~ 

te. de fato. e nao deixa de ser grave. e o 

choque entre a visão social e a visão poli 

tica do problema. Essa é a questão. 

A visão social. deforma o problema. transfor -

mando os numeros relativos de quantidade em números abso

lutos e nivelando pelo mesmo índice os diversos graus de 

quàlidade. Resultadn: a quantidade é a expressa0 do fal 

so e a qualidade é a expressão do choque. Esse ch oq ue 

dá-se entre os dois erros 65 assinalados e a realidade.que 

é totalmente diferente. 

A visão pol.ltica deforma o problema. superes

timando a qualidade e. dentro desta. estabelece uma hie -

rarquia de grupos e valores nos quais se revela o seu in 

teresse e conveniência. O choque. neste caso. tanto se 

pode dar nas qualidades entre si. ou entre qualidades 8 a 

qualidade. ou entre qualquer delas e a quantidade. 

Se Veiga Simão. nas transcrições feitas. ti

nha em mente toda essa problemática não o demonstrou cla

ramente. No Ultramar. porem. as realidades eram outras 

e. portanto. qualquer preocupação dessa natureza teria o 

cariz de uma discussão puramente acadêmica. 
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3.5 - A pol{tica da democratização 

Examipando os princípios fundamentais 66 da Cons 

tituição protuguesa. conclui-se que o sistema político. 

por ela estabelecido. é corporativo. democrático-orgânico 

e antiparlamentar. 

Todas as atividades nacionais se encontram or 

ganizadas em Corporações. com direitos políticos. 

o fato da soberania residir na Nação e o Est~ 

do assentar na igualdade dos cidadães perante a lei não é 

novidade na história política portuguesa. A novidade es 

t~ em que a democracia não é indivirlualista. isto e. os 

indivíduos nao são considerados independentemente ou iso

ladamente. mas integrados nos órgãos naturais que sao ele 

mentos estruturais da Nação. 

Finalmente. a indspendincia plena do Governo 

em relacão à Assembléia Nacional e concomitantemente a sua 

responsabilidade política perante o Chefe do Estado sao 

as consequências lógicas de um pluripartidarismo funesto. 

desatroso e de tristíssima memória. Neste contexto.o que 

é a política da democratização? 

A pergunta e oportuna. já que pode esconder 

várias interpretações. Assim. o que se pretende saber a 

tal respeito exprime-se da seguinte maneira: a política 

da democratização será uma praxis decorrente do sistema 

político em vigor. será uma abertura parcial do sistema ou 

sera uma reformulação total no sentido de forçar a sua 

substituição por outro? 

Na primeira hipótese. onde está a novidade? 

Na segunda hipótese. até onde uma abertura PE 
de ser considerada liberalização ou descompressão do sis

tema e a contar de que ponto deixa de ser isso para se 
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transformar numa rotura do próprio sistema? o que define 

com precisão e segurança a linha que separa os dois cam -

pos? 

Na terceira hipótese, o que se pretendia colo 

car em substituição do sistema democrático-orgânico? 

o que pensam os políticos e os teóricos da de 

mocrati~ação do ensino a tal respeito? 

Alfredo de Souza escreve: 

"Por democratização do ensino entendemos uma 

pol{tica que vise tornar o ensino, e especial 

mente o ensino superior, acess{vel a todas as 

classes sociais sem distinção de meios mate -

riais. Isto é, uma pol{tica de ensino que ~n 

te eliminar os obstáculos financeiros que se 

opõem à entrada dos jovens nos estabelecimen

tos de ensino superior, e retenha, como crité

rio de seleção, unicamente o exame das capaci 

dades intelectuais e do trabalho do candida -

to. Deve ainda entender-se, por extensão,que 

uma pol{tica de democratização do ensino im -

plica a abertura de possibilidades de acesso 

ao ensino superior aqueles que, não sendo j~ 

vens e tendo já iniciado uma carreira profis

sional, sintam necessidade de aperfeiçoar os 

seus conhecimentos técnicos ou a sua cultura. 

Uma verdadeira pol{tica de democratização im 

plica a abertura do ensino em todos os ni 

veis". 6 7 

Não se está, com estas palavras, em face de 

uma definição, mas de uma situação. Trata-se 

da compartimentação estanque da instrução e 

cultura nos diversos graus e n{veis.Trata-se, 

ainda, do exagerado individualismo das insti~ 
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tuiçõe8 de ensino 8uperior. Trata-8e~ 80bre

tudo do "ci8ma cultural entre 08 intelectuai8 

de letras e os intelectuai8 de ciência8".68 

o cisma em referência foi provocado por fato-

res extranhos à própria cultura. Não foi uma consequen -

cia natural da nova era - a era tecnológica. Foi. stm. o 

resultado de uma preferência social arbitrária. de uma sub 

serviênc1a escravizante da sociedade à tecnologia e do Ho 

mem à máquina. Trata-se de uma opção quase universal. a 

qual se pagaram altos tributos e que. mais ano menos ano. 

colocaria os povos numa situação crítica. 

A política da democratização aparece. então. 

como tentativa de resposta a uma série de questionamentos 

e situações. dos quais. alguns. se formularam no decorrer 

deste trabalho. Na base desta política está o Homem. pois 

é a partir dele que se processará a transformação social. 

ve r: 

Veiga Simão sugere estas afirmações ao escre-

"Uma pol{tica educaaional de progre880 e de 

revolução paa{fiaa de mentalidade e de propó

sitos ... O Pa{s que queremos é aquele onde 

cada português se afirma na sociedade pelo 8eu 

mérito~ pela sua capacidade, pelo 8eu traba -

lho e pela 8ua inte Zigência". 6'9 

"A revolução pac{fica que 8e vem de8encadean

do no setor educativo pretende contribuir de 

forma de,cisiva para uma trans formação radi cal 

na vida nacional. Ela orientará o Povo para 

os caminhos criadores da liberdade re8pon8á -

vel, da independência colaborante na vida po

l{tica~ cultural~ social e econômica da Eupo

pa~ da igualdade na convivência internaaional, 
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de procura racional de maior felicidade, da f 
novação e da capacidade de absorção e entendi 

mento do progress o cientl fi co e 

co". 7 o 

tecno lógi-

Nas transcrições feitas encontram-se já, in -

diretamente, alguns objetivos da política da democratiza-

ção educacional. Mas essa política é demasiado ambiciosa 

e apresenta-se como uma espécie de panaceia capaz de re -

solver todas as divergências, atrasos, anacronismos e ou 

tros sinônimos deste jaez. 

Sem mais comentários, transcrevem-se as pass~ 

gens nas quais Veiga Simão aborda esta matéria: 

"Objetivos princiapis: 

1) Expansão da educação básica; 

2) Reconversão do ensino secundário; 

3) Diversificação do ensino superior longo; 

4) Expansão do ensino superior curto; 

5) Lançamento de novos esquemas 

profissional; 

de formação 

6) Educação pré-escolar; 

(cu ltura 

(educação permanente 

7) Pollticos (juventude e desportos 

(educação flsica 

(saúde es co lar 

(integração do ensino parti cu

( lar". 7 1 

Embora correndo o risco de ser prolixo, 

tam-se as palavras seguintes: 

ci -

"Proporcionar a todo o cidadão português uma 
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educação básica que corresponde~ no 8i8tema e 

ducativo a 8 anos de formação~ e apó8 i880~pa 

ra muitos dos que não continuem o 8istema e8-

colar~ organizar em colaboração com a8 empre-

8as~ cursos de iniciação e de formação profi! 

8ionais que não só permitam aos indiv'Ídu08 que 

ali vão procurar os meios de vida~ aprenderem 

melhor as técnicas em evolução~ ma8 também~ 

adquirirem grande mobilidade perante a evolu

ção da própria técnica. 

Importarmos men08 tecnologia~ sermos capazes 

de desenvolver a nossa própria tecnologia~ não 
sermos uma colônia tecnológica do e8trangei -

ro ... sejamos nós~ perante a problemática do 

Pa'Ís de exportar mão-de-obra bruta para o tr~ 

balho extranho~ a solucionar esse problema~ 

não descurando a formação da n08sa gente". 72 

" ... fomentar a cooperação internacional~quer 

mantendo estreitas ligações institucionai8 e 

particulares~ quer dando execução a acord08 

ou incentivando o intercâmbio cultural e cien 

t'Ífico~ ciente de que o isolamento é a ant'Íte 

se da Cultura". 73 

Se a política de democratização conseguirá ob 

ter todos os resultados preconizados, é outra questão, que 

só poderá ser respondida através de um planejamento, no qual 

a realidade e a coordenada mais importante. Governar com 

possíveis e prováveis é o mesmo que sUjeitar-se a fracassos 

antecipados. Isto não é novidade aliás, porque quem ideali

za, normalmente, não planeja. Por outro lado, os planejado

res não escamoteiam o ideal e jamais devem escamotear o reaL 

Eles simplesmente dimensionam o ideal no real. 

A verdade e que a política de democratização 

tem os seus condicionalismos e os seus óbices. Sobre os pr! 
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meiros escreve Alberto Ralha: 

"Condicionalismos: 

1) CT'escimento T'ápido do númeT'o de estudantes; 

2) Velocidade espetaculaT' da evolução cientl

fica; 

3) CaT'áteT' inteT'disciplinaT' da investigação 

cientlfica; 

4) Rápida obsolescência dos conhecimentos; 

5) Equipamento cientlfico muito sofisticado, 

dispendioso e de desatualização bastante 

T'ápi da; 

6) O conhecimento da "matéT'ia pT'ima", dos T'e 

CUT'SOS e T'eseT'vas intelectuais do pals, é 

condição essencial do êxito das pollticas 

educacionais que se pT'e tendam emproeendeT'". 7 .. 

o mesmo autor. falando dos óbices a política 

de democratização. escreve: 

"A polltica educacional inscT'eve "de pleno" no 

conhecimento e apT'oveitamento das aptidões dos 

indivlduos. PaT'a tanto teT'á não só que elimi-

naT' os óbices sociais que viciam o seu pT'oces

so de conhecimento, como ainda de cT'iaT' uma es 

tT'utUT'a suficientemente diveT'sificada e plásti 

ca paT'a peT'mitiT' o desenvolvi~ento de qualida-

11 des tão multifoT'mes. A supT'essão dos óbi ces 

de caT'áteT' social implica, não apenas o desap~ 

T'ecimento de todas as diferenciações baseadas no 

sexo, na T'eligião, na T'aça, na classe social 

ou na localização geogT'áfica, mas também a T'e 

visão e pUT'ificação dos pT'ópT'ios pT'ocedimentos 

pedagógicos e de seleção, em si mesmos inquin~ 

dos de pT'econceitos sociais".75 
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Veiga Simão trata expressamente deste assunto 

"0 povo portuguê8 tem direi to à exi8 tênoia 

da8 oondiçõe8 que permitam uma lúoida refle

xao 80bre o 8eu futuro; o pal8 e a8 e8oola8 

nada luoram com violência8, ou atitude8 ofen-

8iva8 d08 legltim08 direit08 de cada um. 

Na educação, a de80rdem oonduz ao de8pretlgio 

da8 in8tituiçõe8, à de8valorização d08 grau8 

acadêmic08 c~m grave8 reperCU880e8 na 800ieda 

de e prejulz08 para 08 e8tudante8, tanto mai8 

que, amiúde, certa8 reivindicaçõe8 pedagógi -

ca8 vi8am apena8 a conce88ão de faci,lidade8 

inju8tificada8, prejudicando 08 que trabalham. 

Do me8mo modo, em temp08 nece88ariamente in8 

távei8 de reforma, a agitação alia-8e à8 ati

vidade8 retrógrada8; 8ão irmã08 inimig08 que 

8e fortalecem mutuamente em época8 de ol'i8e".76 

Com estas palavras descreve-se. ao mesmo tem

po. a situação geral do País e. sobretudo do Ultramar. E

ra precisamente isso que se temia e foi precisamente isso 

o que aconteceu. 

Tanto na teoria. quanto na prática. a políti

ca de democratização apresenta características. ao mesmo 

tempo. curiosas e desconcertantes. 

~ quase impossível haver unanimidade ou uma 

maioria pacífica. O tempo é um fator de desperdício e o 

planejamento. uma desvinculação. A teoria não teorizável 

é uma constante da política de democratização. Por ela. 

os teóricos continuam vinculados às estruturas vigentes. 

os práticos seguem uma sub-política e as maiorias caem fa 

laciosamente na desestruturação. A própria abertura. me 

canismo estereotipado do processo. se não for racionalmen 
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te construída e aplicada, em vez de provocar a descentra 

lização do poder, provoca o aparecimento da centralização 

de poderes. 

Em Portugual e no Ultramar, a política de de 

mocratização cabe perfeitamente neste contexto. Não abo 

liu a legislação educacional existente, nem excedeu as p~ 

vis5es mais simplistas e nada trouxe que não se soubesse 

já. Como prova do que se afirma, citam-se os seguintes e 

xemplos: 

1) A Portaria n 9 4.945, de 12 de dezembro de 

1942 concedia aos estudantes do ensino li 

ceaI e técnico a redução de 50% nos preços 

de bilhetes de passagens) 

2) A Portaria n 9 10.707, de 15 de julho de 

1944 determina que o ensino tem de se moI 

dar pacientemente às necessidades e cir-

cunstãncias locais e demográficas. Toda -

via, manifestas conveniências de ordem su

perior tornam incontest~vel a necessidade 

de se manter, em relação ao ensino de cará 

ter geral, obediência aos princípios uni -

formes e fundamentais, que o regem e que 

naturalmente traduzem as características 

essenciais do plano educacional nacional. 

Faltar a essa uniformidade seria arrisoar 

levianamente interesses primordiais da uni 

dade moral do Império Português! 

3) A P o r t a r i a n 9 5. 6 4 4, de 5 d e a g o s t o de 1944 

em sequência ao Decreto 33.797 esnabelece 

a concessão de subsídios de estudo! 

4) A Portaria n 9 7, de 1 de setembro de 1945 

estende essa concessão aos alunos ultrama-

rinos que tendo terminado o curso li ceaI 
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com classificação nao inferior a 14 v.alo 

res, viessem à Metrópole frequentar um CUlí'SO 

superiorJ 

5) O Decreto n 9 39.297, de 29 de julho de 1953 

concede passag~ns entre as províncias uI 
tramarinas e a Metrópole aos estudantes que 

frequenta~sem cursos nao existentes nos ter 

ritórios. 77 

Toda essa legislação e muita outra que se omi 

te, por brevidade, continuava em ~igor na década de 70. 

A própria legislação completava, aperfeiçoava e, por ve -

zes, alterava disposições anteriores, tendo sempre em vis 

ta as circunstâncias reais da época. 

menciona 

aluem nos 

lorização 

Quando Veiga Simão, referindo-se às empresas, 

aquelas que "para além da sua missão propria~ in 

seus programas de ação o aperfeiçoamento e a va 
78 

de todos 08 que trabalham n08 seus quadros" im~ 

diatamente se percebe que está descrevendo e sancionando 

uma prática de vários anos, reforçando através de medi dás 

diretas ou indiretas a integração do setor empresarial no 

sistema educacional. Diz ele: 

"As reformas nao se podem aingir a esquemas 

estátioos e definitiv08~ antes se traduzirão 

em somatórios de ações e medidas setoriais~ 

interligadas e inspiradas por um pensamento 

un o e ao e re n te". 79 

Finalmente, a reforma do ensino, cuja propos

ta de lei foi submetida a Assembléia Nacional na legisla

tura de 1972/1973. A ela competia, segundo a Constitui -

çao, discutir e votar as leis contendo as bases gerais dos 

regimes jurídicos. Assim, após o parecer emitido pela 

Câmara Corporativa 80 e o debate em plenário, veio a ser 
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aprovado o texto que a promulgação transformou na lei n 9 

5/73 de 25 de julho. 

guinte: 

Marcello Caetano escreve, a propósito, o se 

"0 que nos interessava realmente nao era ap~ 

nas criar escolas: mas abri-las com largueza 

a todos os jovens, sem que as dificuldades ~ 

conômicas constituissem obstáculo à sua fr~ 

quincia. Isso se tem chamado a "democratiza 

ção do ensino" num certo sentido da frase". 81 

Essa reforma, escreve Veiga Simão, deverá ser 

um "processo de continuo aperfeiçoamento e en 

riquecimento que contribui para a criação de 

uma Escola sempre Nova, eminentemente portu

guesa, sem prejuizo da sua universalidade 

(assegurando) esse espirito de educação reno

vada que cada ipoca exige".82 

Com tais e tantas ambições impunha-se a reoE 

.ganização do ministério da Educação e Cultura de modo a 

poder executar o que lhe fosse exigido pela nova política 

do ensino. Essa reorganização fez-se através do Decreto 

Lei n 9 408/71 de 27 de setembro, do qual surgiram várias 

inovações e alterações, dentre as quais se destacam a Di 

reção Geral da Administração Escolar 83 e o Instituto de 

Ação Social Escolar. 84 

A consulta prévia da opinião pública foi uma 

das inovações introduzidas pela nova política. 

mao refere-se-Ihe nos seguintes termos: 

Veiga Si 

"Os textos programáticos submetidos à apreci!:! 

çao da opinião pública receberam pronunciame~ 

tos de: 
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- UniveY'sidades 3 atY'avés dos seus óY'gãos; 

- Centenas de pY'ofessoY'es 3 assistentes~ técn'f. 

cos e estudantes 3 associados ou individual

mente; 

4.500 (mais ou menos) pY'ofessoY'es do ensino 

se cundáY'i o; 

- 3.000 pY'ofessoY'es do ensino primáY'io; 

- 1.500 encaY'Y'egados de Educação; 

VáY'ias associações de pais; 

- OY'ganismos cultuY'ais 3 cientlficos e pY'ofis

sionais; 

- GY'upos de opeY'áY'ios e de Y'uY'ais".85 

Daqui resultou uma série de palpites, críti -

caso sugestões e reclamações, alguns dos quais foram in

cluídos no corpo do projeto entre as finalidades da refor 

ma e entre as funções principais da Universidade. 

Sobre tal matéria, Veiga Simão escreve: 

"A autonomia cient{fica e pedagógica das Uni

veY'sidades não teY'á mesmo sentido .•. se nao e 

liminaY'mos a possibilidade de o sistema uni -

veY'sitáY'io se podeY' encaY'ar como meY'o pY'olon

gamento de escolas do ensino secundáY'i0 3 a en 

feY'maY' de um paY'asi tis mo cien t{ fi co". 86 

Ao tratar das finalidades da reforma, o mesmo 

autor enumera as seguintes: 

"1) SupeY'aY' qualqueY' concepçao falsamente a

Y'istocY'ática do setoY' univeY'sitáY'io; 

2) Decidida e haY'moniosa expansão a todo en

sino p5s-secundáY'io; 
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3) Obviar quaisquer discriminações ou precon

ceitos entre o ensino ministrado em insti

tuições diferenciadas do mesmo grau; 

4) Colocar em termos de perfeita correspondê~ 

cia todos os seus estabelecimentos de ensi 

no; 

5) Extinção do ensino médio especial; 

6) Correspondente valorização das escolas que 

tradicionalmente al se incluem; 

7) Alargamento do ensino superior a regiões 

do Pals que não as tradicionalmente uni ver 

sitárias; 

8) Dignificação social dos graduados pelos In~ 

titutos Politécnicos e estabelecimentos 

congêneres e a possibilidade de estes pod~ 

rem prosseguir os seus estudos nas Univer

sidades; 

9) Nova dimensão ao ensino superior em Portu

gal, eliminando situações amblguas; 

10) Abolir o exame de aptidão aos cursos de en 

sino superior. O ingresso fica condicion~ 

do pela obtenção de classificações mlnimas 

em grupos de discip Unas nucleares, abando 

nando-se a rigidez do atual sistema por a

llneas, o que garante a preparação simult~ 

nea para uma gama mais larga de carreiras. 

11) Cursos paralelos aos complementares dos li 

ce us " . B 7 

E agora as noçoes 'princi~Sis daa Univ~~~ida 

~) Ensino de nlvel mais elevado; 

2) Investigação nos vários ramos do conhecimen 

to; 
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3) ExiBtênaia de inter-relação: aontribuir p~ 

ra a formação da perBonalidade; aonduzir cv 

deBenvolvimento do eBptrito aienttfiao~ arrf. 

tiao e ariador; promover o fomento e difu

Bão da aultura; aonveniente formação e atu 

alização profissionais; aonBiderar os ppo

blemas naaionaiB e regionais e a problemá

tiaa da aultura portuguesa~ numa perBpeati 

va universaliBta".88 

E o corpo docente? 

Continuará a ser a parte mística do processo 

ou passara a ser aquilo que realmente é: o setor mais im 

portante da sociedade. aquele setor que respeita e conser 

va o passado. constroi o presente e prepara o fwturo do 

país? 

t n e s s e s e t o r que s e a 1 i c e r ç a a t r a n qui 1 i d a de. 

a estabilidade. a prosperidade e o bem estar social. Os 

revolucionários e agitadores sabem disso e os políticos 

bem avisados. também. Por isso. Veiga ')im:ão escreve: 

"Um prinatpio fundamental é meBmo pagar bem 

aos eduaadores~ para que tenham uma vida dig

na~ para que oaupem na Boaiedade a pOBição 

que a função lhes determina. 

Só Be podem ter bons eduaadores pagando-lheB 

aom justiça lutarei Bempre peloB intereB-

BeB legttimos dos professoreB ~ de modo a pa

gar-lhes o que eBtiver de aaordo aom aB BuaB 

habi li taçõeB ". 89 

E noutro passo; descrevendo algumas me di das 

para valorizar o professor. especifica as seguintes: 

"InBti tuai ona lizar a aarreira de inveBtigação 
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em direta ligação e complementariedade com a 

carreira docente; fomentar o intercâmbio cien 

t'Ífico com centros de renome internacional. 

Contribuir para o rápido preenchimento dos l~ 

gares de professores que se encontram vagos. 

Plano trienal de bolsas no estrangeiro. 

Incrementar os contatos internacionais atra -

vés de missões de es tudo e da participação a

tiva em congressos e col6quios".9 o 

Paralelamente à reforma e juntamente com ela 

desenvolveu-se uma política de expansão e consolidação da 

língua portuguesa. Veiga Simão refere-se-Ihe nestes ter 

mos: 

"Pol'Ítica de defesa do idioma (da l'Íngua 
~ 

pa -

tria), através da elaboração de estudos e in -

vestigações conducentes à realização de obras 

essenciais para a garantia da preservação, ex 

pansão e ensino da l'Íngua portuguesa, onde as 

s ume aspe ctos mui to importan tes a e laboração do 

"Portuguis Fundamental", de atlas ling~isticos 

e do Dicionário de Hist6ria de L'Íngua Portugu~ 

sa. 

Desenvolver a existência de leitorados9 
1 cujo 

n~mero devemos aumentar. 

Intensificar cursos de férias e da ltngua e crultu 

ra portugues as. 

Dar-se conveniente execução a tudo quanto res

peite aos acordos culturais firmados com ou

tros pa'Íses". 9 2 

Estes sao. a largos traços. os principais as

pectos da política de democratização. Não se desceu a po~ 

menores pela simples razão de evitar que este trabalho se 

torne demasiado extenso. 
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3.6 - O Sistema Esoolap 

No iní ci o deste trabalho se escreveu que a pr~ 

sença de Veiga Simão, em Mo çambiq ue, como Reitor dos Estu 

dos Gerais Universi tários de Lourenço Marques marca o iní 
""" 

cio da sua carreira política no setor educativo. 

Estabelecer porem qualquer tipo de causalidade 

entre a criação da universidade em Moçambique e ademocra-

tização do ensino é um despautério tão grande quanto acr~ 

ditar na existência de milagres em política e administra -

ção ou afirmar, impudicamente, que os moçambicanos ou quai~ 

quer outros, após a independência, criaram o seu próprio 

ensino. 

As coisas nao sao tão fáceis assim e, no que 

se refere ao continente africano, nao são assim. o surto 

das independências em ~frica foi e é, na maioria dos caso~ 

um movimento provocado de fora para dentro, alheio aos p~ 

vos a que dizem respeito e têm, na base, o apoio de terce! 

ros. No fundo, trata-se de um confronto entre lideranças, 

numa luta sem tréguas, pela conquista da hegemonia do mun 

do. 

o panorama africano, apos as independências, 

nao foge ao esquema geral. Após o impacto da surpresa e a 

euforia do fato consumado, nota-se um despreparo geral e 

que se traduz nas dificuldades que manifestam. Daí resul-

ta o natural e normal retrocesso. Pensar de outro modo e 

utopia e afirmar o contrário é puro eufemismo. 

Por todos estes motivos e por força das exigê~ 

cias deste trabalho, é conveniente apresentar-se, ainda que 

sumariamente, um aspecto geral do ensino em Moçambique. Pa 

ra isso, recorreu-se à literatura específica sobre a maté-

ria, particularmente aos elementos fornecidos por Manuel 

Dias Belchior. 9 
3 Segue-se um resumo desses elementos. 
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ensino em Moçambique. 
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da evolução política do 

No primeiro período (1498-1834) depara-se com 

a missionação e educação na região dos rios de Cuama (bra 

ços do Zambese). Registra-se ainda o declínio nos princi 

pios do século XVIII com a expulsão dos jesuítas pelo Ma~ 

ques de Pombal e mais tarde, em 1834, com o decreto de Jo 

aquim Antônio de Aguiar, que extinguiu as ordens religio

sas e expulsou todos os frades do território nacional. 

Ficaram a representar a obra educativa al-

guns seculares da diocese de Goa (mestiços e pretos natu

rais de Moçambique) mal preparados e limitando a sua ação 

ao litoral. 

No segundo período (1834-1926) o ensino está 

a cargo das missões católicas portuguesas, das missões es 

trangeiras e das escolas islãmicas. No entanto a lei da 

separação da Igreja e do Estado (20/4/1911) e o decreto 

do Sr. Almeida Ribeiro privam a Igreja dos meios de ação 

educativa e criam as missões civilizadoras, constituídas 

por laicos. 

o general J. J. Machado, porem, suspendeu a 

aplicação daquele decreto já que a sua aplicação equival~ 

ria a deixar o campo livre a ação desnacionalizadora das 

missões protestantes. 

Em março de 1919 o comandante Carlos Maia obri 

ga por decreto que as missões submetam os seus estatutos à 

aprovação dos governos dos nossos territórios ultramarinos 

e administrem o ensino na língua indígena ou em português. 

Consolida-se o trabalho das missões pelos de

cretos do Or. Rodrigues Gaspar, em Janeiro de 1920 e agos

to de 1922. O decreto de Joaquim José Falcão, de 18 de a-
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gosto de 1845. já tinha estabelecido o regime da escola 

pÚblica. segundo um quadro que se apresenta na página se

guinte. 

Em 1870. um decreto de Rebelo da Silva estabe

lecia a escola obrigatória para todas as crianças que ha 

bitassem a uma distância nâo superior a 3 quilômetros. Es 

tabelecia ainda. a separação dos sexos e mantendo o esque

ma anterior. introduz alterações no sentido de o enrique -

cer. Essas alterações podem ver-se no esquema apresenta-

do a seguir: 

r I 
19 Grau 2 9 Grau 

f-
Ia. classe 

1 __ -" 

classe 2a. 
I 

'Aumentar o n9 de cadeiras e 
entre elas o ensino de uma 
língua viva estrangeira.fran 
cês ou inglês. 

Neste períOdO existiam 6 escolas primárias as

sim distribuídas: 

Ilha de Moçambique - 1979 

Quelimane - 1818 

Ibo - 1818 

Ilhambane - 1856 

Mapeia - 1895 

Lourenço Marques 19079~ 

Existia. ainda. a Escola Comercial e Industri 

aI de 5 de Outubro. Em 1918 esta escola transformou-se em 

Liceu do mesmo nome e. mais tarde. depois de remodelado 
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passou a chamar-se Liceu Sa1azar. 

Entra-se no terceiro período (1926 em diante). 

Em 13 de outubro de 1926. um decreto de João 

Belo poe em vigor o Estatuto Orgânico das Missões Católi -

cas Portuguesas da Africa e de Timor. O Governo põe as suas 

esperanças. de modo exclusivo. na açao das missões católi

cas. Essa disposiçio ª sancionada pelo Acordo Mission~ri~ 

documento anexo à Concordata entre Portugal e a Santa sé 

(7 de maio de 1940) regulamentado pelo Estatuto Mission~ -

rio (5 de abril de 1941). 

Mantem-se a separaçao dos sexos e assim as pr! 

meiras escolas femininas do ensino prim~rio foram criadas 

pelo Diploma Legislativa n 9 723 de 4 de setembro de 1940 

em Lourenço Marques. com desdobramento das escolas Correia 

da Silva. paiva Manso e Rebelo da Silva. Enquanto nao se 

instalaram em edifício próprio. o funcionamento dessas es

colas era exclusivamente masculino. da parte de manhi e ex 

clusivamente feminino. da parte de tarde. 

Outras escolas femininas aparecem por todo o 

território. a saber: 

Lourenço Marques 1943 

Nampula - 1948 

Inhambane - 1955 

Quelimane - 1955 

Tete - 1956 

Chibuto - 1957 

João Belo - 1957 

Antonio Enes - 1957 

Moçambique - 1957 

Porto Amélia - 195795 



QUADRO 6 

ESQUEMA PRIMARID DO ENSINO EM MOÇAMBIQUE 

ENSINO PRIMARID 

Escolas Elementares Escolas Principais 

19 Grau _____ I ___ ~ 
29 Grau 

I 
~ 

A B A B 

1 .--I---T I 
Ler Escrever Contar Hist.Patria DoLit ~Cr.tstã IGramática Escrituração 

Geometria 

c 

Física Prática 

Desenho 

'J 
OJ 
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o primeiro Liceu feminino - o. Ana da Costa 

Portugual - e fundado em 196] pelo Diploma Legislativo n 9 

2.112 de 28 de agosto de 1961. 

Outros estabelecimentos fazem a cobertura do 

território. A simples enumeração deles mostrará não só a 

sua finalidade e nível. bem como a política. que presidiu 

à sua criação e instalação. Assim: 

1) Escolas Agptcolas: 6 - Duas situam-se em 

Moçambique e duas em Ribaué. uma em Inham

bene e uma em Mocuba; 

2) Institutos Industpiais: 2 - Um em Louren-

ço Marques e outro na Beira; 

:5) Institutos Comepai,ais: 2 - Um em Lou re nço Mar 

ques e outro na Beira; 

4) Escolas de Magistépio: 2 - Um em Lourenço 

Marques e outra na Beira; 

5) Escolas de ppepapaçao de ppofessopes & PO! 

to: 8 - cinco para professores e tres para pro-

fessoras; 

6) Escolas ppofissionais: enfermagem. partei

ras. preparadores de laboratório e de far

mácia. topógrafos. desenhadores. cartógra

fos. controladores aéreos. telegrafistas.~ 

nalistas. protési cos. etc •••• 9 
6 

Para se ter uma idéia do desenvolvimento nes

te setor. observe-se o quador apresentado a seguir: 
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QUADRO 7 

PANORAMA GERAL DO ENSINO OFICIAL EM MOÇAMBIQUE 

Tipo de Ensino Anos Estabele- Profes Alunos cimentos -saras 

Primário 1955 2.100 2.400 270.000 

1963 3.600 5.600 400.000 

Técnico Profissional 1955 6 127 2.285 

1963 13 444 8.639 

Liceal 1956 1 58 1.106 

1963 6 185 4.124 

97 
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Era este. em traços largos. o sistema escolar 

existente em Moçambique na altura em que foi criada a Co

missio das Instalaç5es Universit~rias de Lourenço Marque& 

Lê-se no despacho: 

"0 ano de 1963 foi marcado por um fato de re

levo excepcional na vida da provtncia de Mo

çambique: a inauguração de uma escola de ensi 

no superior~ os Estudos Gerais Universit~rio& 

Urge elaborar os planos de uma Cidade Univer

sit~ria que se integre no conjunto da grande

za urbantstica de Lourenço Marques e ao mesmo 

tempo permita um ensino eficiente~ em moldes 

modernos~ e no ntvel elevado que se deseja. 

Dever~ ter-se em mente que as construções a e 

fetuar terão de satisfazer as exigências de 

uma Universidade moderna nos seus tres aspe~ 

tos: de ensino~ da investigação e da educa 

ção".9 8 

Em janeiro do ano seguinte. inicia-se a cons

trução da Cidade Universit~ria de Lourenço Marques. que 

se erguera numa ~rea aproximada de 300.000 metros quadra

dos. 

Asfuturas instalaç5es universit~rias foram pr~ 

jetadas para servir uma população escolar de 5.000 a 6.000 

alunos. Concluída a obra. calcula-se que possam viver na 

área daquelas instalaç5es aproximadamente 60% dos estudan 

tes e do pessoal docente. t~cnico. administrativo e menon 

As construç5es serao erguidas por fases suce~ 

sivas. dando-se prioridade absoluta às edificaç5es docen

tes. 
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Os primeiros edifícios a construir a partir 

de janeiro de 1965 destinam-se ~ Faculdade de Ciências,es 

perando-se que no mesmo ano possam estar concluídos os Ins 

titutos de Física, Química e Ciências Naturais. 00 pro

jeto faziam, ainda parte: 

1) Institutos de Matemática, Zoologia, Botâni 

ca e Mineralogia; 

2) Faculdade de Medicina, com os diversos Ins 

titutos e Hospital Escolar) 

3) Instituto Superior de Agronomia e Silvicul 

tura, seus departamentos e laboratóriosJ 

4) Escola Superior de Medicina Veterinária rom 

os diferentes Institutos que a integram) 

5) Instalações para recreio, desporto e ativi 

dades culturais; 

6) Reitoria e serviços administrativos. 

Para se avaliar como tudo foi cuidadosamente 

planejado e, por outro lado, o empenho para que a futura 

universidade dispusesse de todos os recursos necessários 

ao estudo, aperfeiçoamento e pesquisa, basta que se diga 

que estava prevista a construção pela Junta de Energia N~ 

clear de um reator atômico miniatura. Estava prevista, 

também, a instalação de um acelerador de Van Graaf com a 

capacidade de efetuar medições até o, 000.000.000.000.1 e 

muito útil na engenharia, medicina, biologia e agronomia. 

Foi esta a realidade que Veiga Simão encon 

trou em Moçambique, quando ali chegou, investido nas fun

çoes de Reitor da futura universidade. 

Dentro da autonomia relativa de que dispunha, 

Veiga Simão podia insuflar e difundir a democratização de 
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ensino a partir do ensino superior. sem que isse afetasse 

as bases do sistema. cuja vivência se mantinha inalteri -

velo As possíveis alterações ou inovações continuavam a 

ser prerrogativas do Governo Central. 

Em Portugal. o sistema escolar é muito mais a 

brangente e diversificado. embora se registrem espaços va 

zios. sobretudo nas regiões consideradas mais inéspitas ou 

naquelas que. por razões virias. nao garantem um funciona 

mento normal e permanente. Isto nao significa que deixa~ 

se de existir a preocupação de aumentar o número das ins

tituições educacionais. Esse era. apenas. um dos proble

mas. ao qual Marcello Caetano. em discurso perante a As -

sembléia Nacional. tratando das causas das dificuldades 00 

ensino no país. se refere nestes termos: 

"A exp los ão es ao lar, traduzi da na afluênai a 

de multidões para as quais são esaassos os quE. 

dros doaentes e ex{guos os Zoaais existen

tes •.. ,t99 E mais adinte: "Na déaada de 60 a 

afluênaia de alunos as escolas de todos os 

graus de ensino tomou o aspeato de uma verda

deira avalancha".lOO 

Como resultado dessa explosão escolar e dessa 

preocupaçao basta lembrar que sã numa reunião ~o Conselho 

de Ministros. em 12 de novembro de 1971. foram criados 21 

liceus nacionais mistos. 

Alves Martins escreve sobre o mesmo tema: 

"Em Portugal, como na generalidade dos pa{ses, 

está-se verifiaando uma 'explosão' da procura 

do ensino. Mas o nosso sistema escolar tem-se 

revelado inaapaz de acompanhar esse incremen

t o de fre quê n ci a". 1 o 1 

A partir daqui. surgem outros anacronismos do 
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sistema escolar em Portugal, uns reais, outros aparentes 

e alguns tradicionalmente e teimosamente errôneos. Aos pr! 

meiros se refere Alberto Ralha, quando escreve: 

firma: 

"As uni ve :rosi dades de Faau ldades ~ aomo as que 

temos em Po:rotugal~ são as que menos se ade

quam às neaessidades do desenvolvimento só

aio-eaonômiao e aultu:roal. Também quanto à 

fo:roma do ensino minist:roado~ as Unive:rosidades 

po:rotuguesas que utilizam essenaialmente o mé

todo esaolástiao~ p:roete:roindo o ensino soa:roáti 

ao e o ensino em ap:roendizagem nao 

aondições favo:roáveis. 102 

ofe:roeaem 

Dos segundos trata Mário Murteira, quando a -

"0 :rottmo do desenvolvimento quantitativo do 

aapital humano em po:rotugal tem sido aonside:roá 

vel nos p:roimei:roo e segundo ntveis de inst:rou -

ção~ mas ofe:roeae pe:rospeativas somb:roias quanto 

ao ensino supe:roio:ro. Po:ro out:roo lado~:roefo:romas 

deaisivas~ neste último ntvel~ são indispens~ 

veis a um p:roog:roesso qualitativo dos :roeau:rosos 

humanos naaionais~ à altu:roa das neaessidades 

p:roesentes. 103 

Aos últimos se refere Rui Machete entre ou-

tros, com estas palavras: 

"Os institutos de ensino médio aonstituem um 

ve :rodadei:roo nó de es t:roangu lamen to do sis tema p~ 

lo seu :roeduzido núme:roo e aonsequente aonaen -

t:roação geog:roáfiaa .•• 

No ano letivo de 1960/61 a pa:rotiaipação na en 

t:roada dos au:rosos supe:roio:roes po:ro pa:rote dos alu 
nos do ensino médio aif:roou-se em 5%. lO~ 
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Sobre este assunto, Marcello Caetano, depois 

de reconhecer que o Ensino Técnico beneficiou, durante 40 

anos, muitos milhares de jovens, encaminhando-os para pr~ 

fissões úteis, escreve o seguinte: 

" surgiram ... os impugnadores da validade 

da existência das escolas técnicas a par dos 

liceus. Tratar-se-ia de um ensino destinado 

a sancionar e agravar a distinção de classes, 

pois enquanto o filho do burguês procuraria 

o liceu, a escola técnica era destinada aos 

filhos dos operários para que operários conti 

nuassem a ser. 

Não era verdade. Nem havia nenhum obstáculo 

a que o filho do operário frequentasse o li 

ceu (como tantos faziam), nem das escolas téc 

nicas estavam exclu{dos os filhos dos burgue

ses muitos dos quais as procuravam". 105 

o quadro apresentado na página seguinte, evi

dencia suficientemente as discórdias provocadas a tal res 

peito. 

A nao equivalência dos dois tipos de ensino, 

a obstrução na sequência da linha do ensino técnico, cor

tando deliberadamente o acesso direto às faculdades de Ci 

ências, o atraso e o retrocesso provocados pelos exames de 

transição e a suplência de carências verificadas no histó 

rico escolar do curso técnico eram outras tantas razoes 

que militavam a favor de uma suposta diferenciação, apan~ 

gio daquelas que constituiam a sociedade em geral. 

A verdade, porem, é outra neste particular. 

Nos últimos tempos, desencadeou-se uma autêntica guerra 

subversiva contra os estratos sociais a tal ponto que, ho 

je, não se sabe quem e quem. Assim, toda a polêmica em 

torno de tal matéria torna-se cada vez mais vazia e sem 
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sentido. o que nao significa que tenham desaparecido os e

litismos e as classes. Hoje. tanto uns quanto outros es -

tão por conta das prepotências e forças dominantes. Uma a

nalise profunda deste problema leva-nos fatalmente à indis 

tinção de classes e à existência de UNS e OUTROS. em que os 

primeiros são cada vez menos e os segundos são cada vez 

mais. misturados e confundidos numa amálgama babilônica in 

crível. 

Por tudo isto. chega-se facilmente à conclusão 

de que as críticas formuladas contra o ensino técnico-pro

fissional eram. no mínimo. ingênuas. 

Na remodelação ministerial de janeiro de 1970 

e substituindo o Or. José H. Saraiva. aparece Veiga Simão 

como ministro da Educação e Cultura. No exercício de tais 

funções. cessa qualquer tipo de interferência direta no 

processo evolutivo do sistema escolar em Moçambique mas.em 

contrapartida. cabe-lhe. entre outras. a responsabilidade 

de aplicar o projeto de estrutura de um novo sistema esco

lar no país. cujo esquema geral se apresenta a seguir: 



QUADRO 9 

ESQUEMA GERAL DO NOVO SISTEMA ESCOLAR 
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o que se pretende com um esquema desta nature 

za e que o ensino seja: 

1) Aberto~ isto e, poderá atingir o grau máxi 

mo p r e v i s to, q u a 1 que r que s e j a a v i a que se 

tenha seguido, 

2) Equitativo. A um período idêntico de estu

dos corresponde um certificado, diploma ou 

grau de igual designação que confere poss! 

bilidades análogas de inserção na socieda

de, 

3) Diver8ificado~ isto e, que apresente vias 

extremamente variadas para atingir iguais 

níveis de formação, 

4) Individualizado. Com isto pretende-se que 

o ensino proporcione orientação e permita 

uma extensa gama de opções ao longo da es

trutura proposta, de acordo com as vocaçoes 

e interesses de cada um, 

5) Inter-relacionado. Pretende-se eliminar 

estrangulamentos, permitir fácil mudançade 

estudos sem obrigar a inútil repetição de 

matérias. 

Com estas e outras medidas procurou-se 

uma nova era no sistema educacional português. 

abrir 
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4. IDEALISMO E DEMOCRATIZAÇÃO 

Cuas posturas sao possíveis em relaç~o a este 

tema: uma de confronto, outra de assimilaç~o. A primeira 

situar- nos-ia em campos opostos e qualquer opç~o seria 

sempre uma posição radical. A segunda significaria o pr~ 

cesso que, fosse qual fosse o campo em que se colocasse a 

opção, levaria subtilmente e logicamente ao outro cam~o. 

Na prática, todavia, as situações nao se apr~ 

sentam com toda essa facilidade e simplicidade. Tudo es 

tá demasiado enredado e confuso. Normalmente, aquilo que 

se deseja, n~o é aquilo que acontece. 

nard Charlot escreve: 

~ por isso que Ber 

"A esco~arização apresenta-se como uma pers -

pectiva do futuro. 

A democratização da educação nao se inscreve 

ainda nos fatos". 1 

Aqui estabelece-se um critério de avaliação e 

relação que se poderia expressar deste modo: 

Escolarização ----) Demo crati zação 

T ~ 
maior ------~ 

maforJ 

total 

1 
1 

total--------7) 

Deste modo chegar-se-ia àquela situação que 

Anísio Teixeira descreve como ideal, ao afirmar: 

"Quand0 3 na Convenção Francesa 3 se formu~ou o 

idea~ de uma educação esco~ar para todos os 

cidadãos 3 não se pensava tanto em universa~i

zar a escola existente 3 mas em uma nova con -
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cepção de sociedade~ em que privilégios de 

classe~ de dinheiro e de herança não existis

sem e o indiv{duo pudesse buscar~ pela escol~ 

a sua posição na vida social. 

versal era algo de novo".2 

A escola uni -

A "democratizaç~o do ensino" em Portugual es

tá precisamente nesta linha. 

9.1 - O limite do ideal 

o ideal constroi-se a partir da realidade e 

termina no possível, porque "ad impossibilia nemo tenetur". 

~ muito fácil cair-se no extremo do idealis 

mo, quanto no extremo da democracia e essa facilidade e 

precisamente a característica fundamental de qualquer de 

leso 

Aqui, pretende-se mostrar, apenas, como e di 

fícil manter o equilíbrio, o meio termo. 

to, não exagerar o possível. 

Basta, para tan 

Quando se estuda a "democratizaç~o do enslnB" 

em Portugal tem-se a nítida convicç~o de que se exagerou 

nos termos, pelo menos. Consequentemente, o ideal está 

muito mais presente do que o real. 

creve-se Rui Machete: 

A este respeito,tran~ 

"Como se concretiza em matéria de educação es 

se esforço de aproximação de tipo ideal? 

O tipo ideal assenta em quatro condições: 

1) Conhecimento e desenvolvimento perfeitos 

das aptidões de todos os indiv{duos componen

tes da sociedade através do respectivo siste
ma de ensino; 
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2) Consciência e aceitação por parte de cada 

indivtduo das suas limitações naturais; 

3) Realização por parte de cada indivtduo dos 

es forços ne cess ários ao desenvo lvimen to das 

suas capacidades; 

4) Correspondência entre os ntveis de quaZifi 

cação (dados pela escola) e a posição fun

cional e o estrato social atingidos por ca 

da indivtduo". 3 

Repare-se no teor da pergunta que pode origi-

nar uma série de desdobramentos do mesmo tipo. Mas não é 

tudo. 

tadas. 

Há muito idealismo, também, nas condições apresen

Observem-se algumas: 

1. Como é que o sistema de ensino leva ao co

nhecimento das aptidões de todos os indivf 

duas? 

Qual e o segredo de tão miraculoso proces

so? 

2. Em que se baseia a segurança do sistema p~ 

ra afirmar, com tanta certeza, a consciên

cia e aceitação de limitações naturais? 

De que forma S8 conjuga a democratização 

com a limitação sem cair numa posição ex

trema ou inversa daquela que se pretende? 

3. Será que os recursos disponíveis no siste

ma educacional correspondem a todas as ca 

pacidades humanas? 

Como é que o sistema pretende obter o rol 

completo dessas capacidades? 

4. A correspondência proposta e uma condicio

nada ou uma condicionante? 

No primeiro caso, qual é a vantagem do no
vo sistema? 
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No segundo caso. de que tipo e a sua força? 

As perguntas formuladas são embaraçosas e as respostas. 

quaisquer que sejam. não convencem. Nota-se que algo es-

tá por determinar e definir em política de democratização 

e em "democratização do ensino". 

o que será? 

Em primeiro lugar. é preciso determinar e de

finir se a desigualdade e intrínseca. inerente ao ser hu 

mano e. portanto. natural ou. pelo contrário. é extrínse

c~. imposta por fatores alheios e portanto anti-natural. 

artificial. 

Em segundo lugar. e preciso aprender o proce

s o que p e r m i t a c o n s t r u i r a i g u a 1 d a de nas de s i g u a 1 d a de s ou. 

se for esse o caso. descobrir o mecanismo de tal maneira 

eficiente que possa destruir t~dos os obstáculos externos 

à igualdade universal. 

Rui Machete. como todos os teóricos e/ou idea 

listas da democratização. nao se deu conta desse algo ou. 

se deu. passou ao lado da questão. Assim escreve: 

" mesmo nos palses mais evoluldos salien -

ta-se uma desigualdade na partiaipação no en

sino dos estudantes oriundos dos divevsos es 

tratos soaiais~ logo que se ultrapassa o limi 

te de idade ou o ano es ao lar fixado para o ter 

mo da esaolaridade obrigatória. O grau de dis 

paridade na repartição dos beneflaios do ensi 

no é que aompreensivelmente varia fortemente 

de pals para pals~ aonforme a história naaio

nal~ a ideologia polltiaa dominante~ o grau de 

desenvolvimento eaonômiao e a esaala de dife

renaiação de remunerações. t preaisamente na 

maior ou menor disarepânaia na partiaipaçãono 
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ensino das diversas classes ou estratos, apr~ 

ciada em função da importância numérica des -

ses mesmos estratos na população ativa, que 

reside o principal critério operacional para 

avaliar a situação existente em cada pa{s".~ 

Verifica-se. aqui. que as principais causas da 

desigualdade na participação do ensino são extrínsecas ao 

próprio sistema educacional. Trata-se. portanto. muito 

mais da manutenção ou modificação da estrutura político -

social do que da democratização do ensino. 

Será que se pretende. através deste processo. 

obter aquele resultado. 

Tudo depende. então. do preço que todos este

jam dispostos a pagar. 

4.2 - A linguagem dos 
~ 

numeros 

E preocupação dominante. na democracia. subli 

nhar e sublimar a quantidade. os plurais. como se na ex -

pressao e na linguagem dos números estivessem as 

fundamentais dos seus argumentos. 

raZoes 

Na vasta e diversificada bibliografia a este 

respeito essa é uma característica dominante. 

Estas considerações levam. de imediato. à que.! 

tão qualidade - quantidade (no decorrer deste estudo mos

trou-se que a expressão quantidade x qualidade é errônea). 

que e a maior preocupação em democracia e na ~democratiza 

çao do ensino~. A este respeito. escreve Durmeval Mende~ 

"O problema qualidade-quantidade se coloca no 

debate educacional. Com o acesso da massa 
.. 
a 
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educação passa a predominar a quantidade so

bre a qualidade. O aparelho institucional te 

ve de vergar ao peso da avalancha". 5 

Noutra passagem. o mesmo autor escreve: 

"Uma parte da própria qualidade é a quantida

de. A primeira não se torna inteligtvel sem 

a segunda". 6 

E. finalmente. uma advertência: 

"Quando a lógi ca da quan tidade sufoca a qua li 

dade~ não é só o pedagogo que é expulso da p~ 

lttica educacional~ senão também o sociólogo~ 

o filósofo~ o antropólogo~ o psicólogo e até 

o e conomis ta". 7 

Na "democratizaç~o do ensino". a quantidade e 

uma espada de dois gumes. Tanto pode significar o que pr~ 

tende. como pode significar o contrário. t precisamente 

isto que Rui Machete mostra. quando escreve: 

tatístico: 

" só a partir da "saturação do grupo prov~ 
~ 

nien te dos es tratos supe riores e que se' regi~ 

tra um aumento de possibilidades para os est~ 

dantes oriundos dos estratos médios e~ por úl 
timo~ das camadas situadas na parte inferior 

da escala sociaL. 

... essa evolução natural~ além de demasiado 

lenta~ não satisfaz as exigências do princt

pio da igualdade de oportunidades ... o crité

rio que preside ao ingresso no Ensino Supe

rior é alheio a capacidade dos estudantes". 8 

o mesmo autor apresenta o seguinte quadro es-
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QUADRO 10 

PERCENTAGENS DE ALUNOS A PARTIR DA 

POPULAÇAo ATIVA PRIFISSIONALDOS PAIS 

( 1970) 

105 

Profissão dos pais dos estudantes população ativa Pais dos alunos 

Trabalhadores 73,5 4,2 

Empregados 5.3 3.6 

Industriais e Comerciantes 10,9 20.8 

Proprietários 2.6 12,1 

Funcionários Públicos 2.5 16. 1 

Profissões liberais 1.5 12.1 

Diretores O .6 14.2 

Forças Armadas(pat. s up . ) 0.2 3,5 

9 

E a conclusão tirada pelo autor citado e sim-

pIes: 

"Encontamo-nos muito afastados de um estádio 

aceitável de democpatização de aceSEO à Uni -

ve PS idade". 1 o 

4.3 - Fatopes exogenos e endógenos 

Para chegar à conclusão de que se está longe 

da democratização do ensino e. consequentemente. da demo

cratização de acesso a Universidade. Rui Machete recorre 

aos fatores exógenos e endógenos. 

Os fatores exogenos sao estranhos ao funciona 

mento do sistema educativo e terão de ser considerados co 

mo variáveis independentes. Sobre estes fatores as polí-
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ticas de educação nao têm controle direto e imediato. 

Estão neste caso o grau de desenvolvimento eco 

nômico do país. o modo como se reparte o rendimento nacio

nal pelas diferentes classes da população. a explosão esco 

lar e a seleção social. 

Já se mencionou a explosão escolar como um fe

nômeno de "saturação do grupo proveniente dos extratos su-

periores". Isso é um fato. mas não é tudo. 

Bourdieu dá outra interpretação: 

"O aumento da parte dos estudantes origin~rios 

de uma determinada categoria social, como os ~ 

per~rios ou os empregados inferiores, pode re 

su ltar,não só do aumento das oportunidades de a

cesso dos adolescentes saldos dessa categoria 

ao ensino superior, mas duma simples ampliação 

da importância numérica de tal categoria na p~ 

pulação ativa". 11 

Sedas Nunes estuda o mesmo fenômeno quantitatl 

vo e partindo da pergunta: "o acesso ãs Universidades está 

ou nao a "democratizar-se" na sociedade portuguesa"? apr! 

senta o seguinte quadro de taxas bi-anuais de frequência: 

1954/55 - 1956/57 7.7% 

1956/57 - 1958/59 9. 1 % 

1958/59 - 1960/61 14.5%" 

1960/61 - 1962/63 11. 8% 

1962/63 - 1964/65 15.1% 

1964/65 - 1966/67 17.2% 

1966/67 - 1968/69 20.2%12 
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Como se pode observar, as percentagens sao ca 

da vez mais elevadas, com exceção dos anos de 1960/61 e 

1962/63. Esse decréscimo coincide com a eclosão do terra 

rismo no Ultramar, primeiro em Angola e posteriormente na 

Guiné e Moçambique. Por tal motivo e para suprir caren -

cias no setor defensivo dos territórios afetados, houve 

que proceder-se a uma ampla mobilização no sentido de au-

mentar suficientemente os efetivos militares. Os jovens 

e os desmobilizados dos últimos anos foram os atingidos. 

Daí a quebra verificada na frequência escolar superior. 

Aparentemente, as percentagens indicam ou p~ 

dem indicar uma progressiva democratização do acesso ao 

ensino universitário. Na realidade, porém, não é isso o 

que se passa. Como muito bem escreveu Sedas Nunes: 

"O exame a que sujeitamos as origens geogr~

ficas dos estudantes nos havia autorizado a 

pensar que~ até uma data recente~ nenhuma al 

teração substancial tinha ocorrido~ sob este 

aspecto~ na configuração social do recruta -

mento estudantil universit~rio. Mas a consi 

deração das origens sociais e da composição 

por sexos do "es tudan tado" mos trou-nos de

pois~ com irrecus~vel nitidez que alebarnde

mocratização" não tem por ora fundamento. 

Nada permita~ de fato~ dizer que~ nas suas re 

lações com a estrutura de classes~ a Univer

sidade est~ em Portugal a mudar de cariz. 

t poss{ve l que a participação das "novas claiJ 

ses médias" na população universit~ria haja 

crescido no decurso dos últimos anos. M~s u 

ma alteração dessa -índole só verdadeiramente 

poe em causa a natureza daquelas relações 

quando ultrapassam~ em referência às estrutu 

ras sócio-econômicas globais~ liniares quan-
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titativos muito aZtos~ que tudo indiaa nao ha 

ver ainda sido atingidos na soaiedade portu

gues a". 1 3 

Se os fatores exogenos sao estranhos ao funci 

onamento do sistema educativo, o mesmo não acontece com 

os fatores endógenos. Estes dizem respeito às próprias ca 

racterísticas das instituições de ensino, sendo por isso 

susceptíveis de modificações e variações consoante as p~ 

líticas especificamente adotadas. A estes cabe uma fun 

ção e uma referência especiais, já que neles ou melhor na 

obstinação com que se impõem e na resistência com que se 

caracterizam, se encontra o melhor e maior argumento da ~ 

tilidade ou inutilidade, da eficiência ou ineficiência de 

qualquer reforma do sistema educativo ou de qualquer poli 

tica educacional. 

Estão neste caso a composição e as quebras de 

frequência, a feminização da escolaridade e as causas de 

inibição. A todos eles se dará destaque a seguir. 

4.3.1 - Quebras de frequênaia 

A composição da frequência do Ensino Superior 

determina-se pela triagem feita nos ensinos de acesso. Se 
, . 

nestes a seleção for influenciada por critérios sociais ru 

econômicos, alheios, portanto, aos critérios da vocaçao e 

capacidade dos estudantes, então as iniciativas que, no 

ensino superior, procurem beneficiar os de menores recur

sos, terão fatalmente uma repercussão limitada. 

As enormes quebras de frequência registradas 

no término do ensino obrigatório, na passagem do ensino 

secundário para o ensino superior e mesmo as perdas veri

ficadas dentro de cada grau de ensino, na passagem de ci 

elo para ciclo, fornecem uma prova inequívoca dos crité

rios de seleção ou, se se preferir, dos obstáculos ineren 

tes ao prosseguimento dos estudos. 
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Na página seguinte apresenta-se um quadro pa,! 

cial e que ilustra claramente esta matéria. o exame des 

se quadro deve ser feito cautelosamente para nao se tira 

rem conclusões apressadas ou demasiado restritivas. Não 

sao apenas fatores de ordem cultural. social ou econômi-

ca os responsáveis pe 1 as quebras de f re quê n c i a • ~ pre -

ciso n ao esquecer. também. os -fatores h uman os e os fato-

res pedagógicos. O ensino. em P ort uga 1. sempre se carac 

terizou pela exigência e pela dificuldade. Semp re se e-

xigiu muito em termos de qualidade e de quantidade. 

4.3.2 - Causas de inibição 

Quando se fala de causas e há cada vez mais 

a tendência para isso. corre-se um puplo risco: ou se e

xagera o numero delas e fatalmente se cai na prolixidade 

e na dispersão. ou se menospreza o valor de algumas. que 

podem ser. até. as que mais interessam. 

Aqui dá-se. apenas. breve notícia daquelas que 

sempre foram apontadas por todos como principais. Mas 

tem-se. até. a impressão de que em relação a uma delas se 

lhe atribui um valor tal que facilmente levaria à conclu 

sao de que. uma vez solucionada. tudo estaria resolvido 

no sistema educacional português. 

exclusivamente social. 

Essa causa é de ordem 



QUADRO 11 

ASPECTO PARCIAL DAS QUEBRAS DE FREQUtNCIA 

Aprovados na ad 
missão ao ensi 

Matriculados na Aprovados na ad % no técnico -
Anos Letivos pro 

4a. classe missão ao Liceu de (1) fissiona1 ou dis 
pensados -

(1) ( 2) ( 3) 

1958 - 59 153.013 19.839 12,9 20.157 

1960 - 61 183.027 21.631 11,8 26.565 

1962 - 63 186.406 24.823 13,3 29.511 

1964 - 65 193.366 29.145 15,1 38.003 

% Total 

de (1) ( 2+3) 

13,1 39.996 

14,5 48.196 

15,8 54.334 

19,6 67.148 

% 

de (1) 

26,0 

26,3 

29,1 

34,7 

I-' 
...... 
Cl 
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Toda a literatura e todas as estatísticas dão 

uma ênfase toda especial a este aspecto. Observe-se o qu~ 

dro seguinte: 

QUADRO 12 

ESTAT!STICA PARCIAL SdCIo-ECONCMICA 

Filhos de Filhos de Fi lhos de 
Países Ano operários camponeses operários 

ou campo-
neses 

Checas lováquia 1963 37.9 8.3 46.2 

H ungri a 1963 33.0 10.8 43.8 

Irlanda 1963 5 • 7 - -

Polônia 1964 30.4 18.8 49.2 

Bulgária 1964 34.5 - -
Romênia 1964 31.5 - -

Holanda 1964 - - 6. O 

Alemanha Ocidental 1963 

/ 

1964 - - 5.3 

Portugal 1963 

/ ~ 

1964 - - 4.2 

-
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o conte~do social desse qudro i impressionant~ 

Se é tão grande o desnível de percentagens dos estudantes, 

filhos de operários e camponeses, no escalão primário e m~ 

dia do ensino, o que acontecerá em relação ao nível univer 

sitário? 

Esse desnível ou essa desigualdade no acesso a 

Universidade i mostrado neste quadro: 

QUADDR 13 

DESIGUALDADES NO ACESSO A UNIVERSIDADE 

Grupo IV Grupo 111 Grupo 11 
( o + alto) (midio alto) (médio b ai x o) 

Grupo Ho+ baixo) 163,7 89,1 6,0 

Grupo IHmédio " ) 27,3 14,8 1.0 

Grupo IlH médio alto) 1.8 1.0 -

Grupo IV (o + alto) 1.0 - -

~nstrução Instr.Secundária 
Superior ou média 

Sem instrução 487,5 
. 

196,8 18,7 

Instr. primária 26,0 10 .5 1.0 

Ins tr. secundária 
ou média 2,5 1.0 -
Instrução superior 1.0 .,. -
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Os valores inscritos no quadro supra referem 

o numero de vezes que as "fraqu~ncias de acesso" a Univer 

sidade dos filhos de indivíduos pertencentes aos grupos 

sócio-profissionais (ou com os níveis de instrução) indi 

cados ao alto de cada coluna, excedem as "frequeências" dos 

filhos de indivíduos pertencentes aos grupos sócio-profi~ 

sionais (ou com os níveis de instrução) indicados a es 

querda de cada linha horizontal. 

ao escrever: 

Sedas Nunes aponta essa causa e outras mais 

"A "seleç~o social" dos estudantes i, em Por 

tugal, muito estrita. As Universidades, ap~ 

sar de se mostrarem relativamente "liberais" 

na admiss~o de alunos, participam seguramente 

no rigorismo dessa "seleç~o". Por out~o lado, 

as estruturas do sistema universitário port~ 

guês influenciam sensivelmente e de um modo 

que não i o mais vantajoso para o pats, a dis 

tribuiç~o dos estudantes pelos vários ramos 

de ensino. Finalmente, sob a press~o do cre~ 

cimento da populaç~o estudantil, as institui 

ções universitárias parecem encaminhar-se pa

ra uma situação de "crise generalizada". 17 

Essa "crise generalizada" ~ devida. segundo o 

mesmo autor aos seguintes fatores: 

1. Inadequação das estruturas universitárias 

à "procura profissional". A Universidade 

n~o será, em parte, motivadora de uma t~o 

elevada taxa de deserções? 

2. Baixa eficiência interna do sistema univer 

sitário. Se a produtividade interna do sis 

tema universitário n~o f08se t~o desfavor~ 
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vel, possivelmente a procura ~o ensino 8U

perior seria menos inibida e, portanto, me

nos re B t ri ta. 

3. O esquema de organização dos curS08 universi

tários. le 

Há, ainda, razoes de caráter burocrático e peda-

gógico capazes, só por si, de provocarem desmotivação e 

que são outras tantas causas de inibição. Uma referência 

maior aqui, dessas causas torna-se desnecessária. 

ante. 

Resta uma observação final antes de passar adi

Tem-se sublinhado demasiado o aspecto sócio-cultu-

ral e muito pouco o aspecto sócio-econômico vigente no p~ 

ís. Assim cabe perguntar: 

o que aconteceria em termos de escolarização em 

todos os níveis, se a instrução fosse gratuita? 

E" idealismo? Não é? 

A resposta pertence ao futuro. Vale a pena es-

perar para vel'!o 

4. 4 - A "femini zação" das Uni ve rs idades 

o destaque desta epígrafe justifica-se pelas ra 

zoes seguintes: 

1. A emigração escoava, em cada ano, contingen-

tes cada vez maiores de mao de obra masculi-

na; 

2. O terrorismo, a p a rt i r de 196 1 • sangrou o 
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país com a mobilização de grande numero de 

jovens acrescido de um aumento considerá -

vel no tempo de serviço ativo nas forças 

armadas; 

3. A "feminização" foi sempre usada como arg~ 

mento para se provar a liberalização da es 

trutura social portuguesa e como prova da 

existência de igualdade de oportunidadesem 

todos os setores. incluindo. a instrução. 

4. A "feminização tem sido considerada 

prova da "democratização do ensino" • 

como 

A linguagem dos numeros é bem expressiva a e~ 

te respeito. Rui Machete apresenta as seguintes percent~ 

gens de indivíduos do sexo feminino na população universi 

tária: 

1950/51 24.9% 

1952/53 26.5% 

1954/55 28.9% 

1956/57 30.6% 

1958/59 29,6% 

1960/61 31,0% 

1961/62 34,2% 

1962/63 35,4% 

1963/64 38,3% 

1964/65 38,9% 

1965/66 40,3% 

1966/67 41, 0% 

1967/68 42,3% 

1968/69 42,5%19 

1969/70 44,9% 

E acrescenta: 
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"A feminização" das Unive'Psidades ... só pode 

significa'P que a p'Popensão feminina pa'Pa 'Pea

liza'P estudos unive'Psitá'Pios não tem cessado 

de se fO'Ptificar nas camadas médias altas e 

supe'Pio'Pes, sem que pa'Palelamente uma penet'P~ 

ção mais volumosa (em te'Pmos P'Popo'PcionaisJ 

das Unive'Psidades pelas categorias médias-bai 

xas e pelas classes t'Pabalhado'Pas haja podido 

seque'P obsta'P à acentuação do p'Pocesso de "f~ 

minização N da população globalmente conside'Pa 

da. Num pats como PO'Ptugal, não se vê que u 

ma Unive'Psidade povoada em 45% po'P estudantes 

do sexo feminino possa não se'P uma Unive'Psida 

de onde o ing'Pesso pe'Pmanece basicamente con

finado às classes dominantes e aos est'Patos 

mais ou menos p'Pivilegiados da sociedade". 20 

4.5 - A democ'Patização e o seu contexto 

A democratização do ensino em Portugal não deve ser estudada 

foram contexto histórico, social, cultural e político. Já 

se tratou dos outros aspectos. Resta, apenas, o último. 

f: oportuno lembrar que no esquema político po.!:, 

tuguês, os ministros de Estado estão subordinados ao Pre

sidente do Conselho de quem recebem as diretrizes da açao 

governativa. 

Cabe, então perguntar se a democratização do 

ensino estava nos programas do Governo, ou antes, o que 

pensava a tal respeito o Presidente do Conselho? 

Marcello Caetano responde: 

I;A massifi cação da f'Pequência das esco las des 

t'Pói toda a possibilidade de fO'Pmação univep-

sitá'Pia digna desse nome. Po'P isso, e dada a 
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deg~adação que também se nota no ensino seaun 

dá~io, pensava que te~{amos de admiti~ no en

sino supepiop de uma espéaie de aupsos bási -

aos - os tpes anos aoppespondentes, na pefop

ma, ao bachapelato - de acesso pelativamente 

fáail, a que se seguipiam, com muito maiopes 

exigênaias de pecputamente e especialização,os 

cupsos de licenciatupa e de pós-gpaduação, a

poiados em centpos de pesquisa bem apetpecha

dos. 

A democpatização do ensino nao pode sep sinô

nimo de aviltamento dele. E~~o enopme sepa 

não selecionap entpe os mais aapazes os que 

devem ascender aos aursos superiores, proau -

rando fazep um cpiterioso tpabalho de opienta 

ção ppofissional que dirija aada um para a a

tividade onde mais facilmente e aom maior pr~ 

veito papa a coletividade possa dar boa conta 

de si". 2 1 

Após tais declarações. parece que nao restam 

dúvidas sobre a matéria em destaque. 
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5. CONCLUSOES 

Neste trabalho utilizaram-se dois tipos de i~ 

formação. o primeiro, mais diversificado, inclui os au-

tores que tratam da democracia sob os aspectos social, p~ 

lítico, cultural e educacional, sem outra preocupação mai 

ar do que apresentar academicamente o tema. 

o segundo tipo d8 informação é mais retrito e 

limita-se exclusivamente a democratização do ensino tal 

como a expoe e defende o prof. Veiga Simão. Isto permite 

a formulação de conclusões gerais e de conclusões partic~ 

lares. 

5.1 - Conolusões Gerais 

Identificar a reforma com a ndemocratizaç~odo 

ensino n e simplesmente confundir as coisas. Assim: 

1. E prematuro falar-se em "democratização do 

ensino" em Portugal; 

2. Mantém-se a distinção entre instrução e e-

ducação. Os dois conceitos fundem-se, mas 

não se confundem. A educação nunca e um 

privilégio. E um direito de todos, igual 

para todos. A instrução é sempre um priv! 

légio, concedido ao mérito e à capacidade. 

Nunca é igual para todos. 

3. Permanece a mesma linha de pensamento e de 

ação contra a massificação e contra a de

gradação e/ou aviltamento do ensino, 

4. Permanece o elitismo e permanecem, mais ou 

menos, os critérios de seletividade, embo-
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ra a este respeito se verifique uma certa 

distensão. Todavia, essa abertura é decor 

rente de fatores externos ao sistema e a 

política educacional. 

5.2 - ConcZusões particuZares 

Se para muitos a reforma é reforma e a demo -

cratização é democratização, para Veiga Simão as coisas 

não são assim. P a r a e 1 e, a "d e m o c r a t i z a ç ã o " é o ú n i c o p r~ 

cesso válido e capaz de aplicar a reforma e obter dela to 

dos os resultados que se precisam e se esperam. Assim: 

1. A "democratização do ensino" é "sonho de 

ontem, lei de hoje e força de amanhã". !:, 

portanto, um ideal; 

2. A "democratização do ensino" é "uma revolu 

ção pacífica" com a qual se pretende criar 

novas estruturas para a educação e para a 

sociedade, de tal maneira que ambas se a -

justem perfeitamente, sem atrito e sem 0-

fensa; 

3. A "democratização do ensino" e o único ca 

minha para a liberdade docente e discente 

e o único meio para se obter a dignifica -

çao e a independência da cultura, sem ex

cluir a intercomunicação com a sociedade e 

os centros de cultura. !: o fim de um lon-

go período de passividade e neutralidade, 

4. A "democratização do ensino" e, sem dúvid~ 

a universalização do ensino. Veiga Simão 

não deixa claro se a escola se universali

za para que o ensino se democratize ou se 
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a escola se universaliza porque o ensino se 

democratizoul 

5. Finalmente, a "democratização do ensino" e 

a nova seleção e o novo elitismo, do qual 

todos rodem fazer parte e nao apenas alr,uns. 

Em síntese: 

1. Referida a educação, a "democratização do 

ensino e , realmente, uma metal 

2. Referida a instrução, a "democratização do 

ensino e , realmente, um mito, um i de a 11 

3. Referida às duas·, indiscriminadamente,a "de 

mocratização do ensino" ou j utopia. ou de

magogia. 
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