
PISA 2018 confirma Portugal
como caso de sucesso na OCDE
PISA 2018 confirms Portugal as an OECD success story

Edgar Morin, um dos

maiores especialistas em

Educação, deixa um aler-
ta na sua passagem por
Portugal: "Nunca houve
tanta informação e nunca
se soube tão pouco
sobre o ser humano.
Vivemos uma aventura
de equilíbrio entre

forças de união
e forças de rutura".

Edgar Morin, one of the world's
leading specialists in Education,
leaves a warning in his vrsit to

Portugal: 'We have never had so
much information yet known so
little about the human being. We
Uve the adventure of a tug-of-
-war between forces of union
and forces of rupture'.



A educação é cada vez
mais um negócio
Education is commercialized more and more

Os pensadores presentes no 40° aniversário do Instituto Piaget alertam para os perigos que
enfrenta o ensino universal, que vão desde a 'fast education' até aos excluídos da globalização.
Está em curso uma "nova economia da educação". The thinkers present at the 40th anniversary of the

Piaget Institute raised awareness for the dangers facing universal education, ranging from fast education to

those who are excLuded from globalization. A 'new economy of education' is in the making.
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"É necessário repensar e regenerar
o humanismo, assumindo a fragi-
lidade dos seres humanos. Somos

biologicamente iguais, mas somos
todos diferentes. Temos de res-

peitar a diferença e reconhecer

que o outro é igual a nós. A unida-
de é o tesouro da multiplicidade
do Homem".

Palavras de Edgar Morin que,
aos 98 anos, não vacila perante
aquilo que considera ser um dos

pilares fundamentais da Humani-
dade. Por ocasião dos 40 anos da

fundação do Instituto Piaget, em
Almada, o pensador e humanista
francês, um dos maiores especia-
listas mundiais em temas da edu-

cação, sublinha que o conheci-
mento do ser humano "se encon-
tra em migalhas", com os estudio-
sos a dedicarem-se ao estudo frag-
mentado do Homem. "Nunca
houve tanta informação e nunca
se soube tão pouco sobre o ser hu-
mano. Vivemos uma aventura de

equilíbrio entre forças de união e

forças de rutura", alerta.

Edgar Morin é autor de mais de

meia centena de livros, entre os

quais a sua principal obra "La Mé-
thode" (O Método), em seis volu-
mes, e também se notabilizou
como antropólogo, sociólogo e fi-
lósofo. Dá agora nome ao campus
universitário de Almada do Insti-
tuto Piaget, onde lhe foi prestada
homenagem no decorrer do "En-
contro sobre Educação".

Uma escola pioneira
"Há 40 anos que o Instituto Pia-

get tem tido um papel imprescin-
dível no desenvolvimento da

Educação em Portugal. Fomos

pioneiros nesta área, quando as

universidades dedicavam pouca
importância à componente hu-
mana na formação integral dos

seus alunos", começa por afirmar
António Oliveira Cruz, Presi-
dente do Instituto Piaget, na ses-

são de abertura. "No Instituto
Piaget nasceram vários conceitos

que marcariam a pedagogia e o

ensino nos países de língua por-
tuguesa, e, hoje, não poderíamos
estar mais orgulhosos, neste ani-
versário, em contar com os

maiores pensadores contempo-
râneos para debater o estado e

futuro da Educação, o pilar fun-
damental da democracia."



O encontro de reflexão e debate

promovido pelo Piaget trouxe a

Almada outro nome grande da So-

ciologia mundial, o francês Jérô-
me Bindé, docente na École Nor-
male Supérieure, diretor da Orga-
nização de Análise e Previsão da

UNESCO, e principal coautor do

relatório prospetivo internacional
"Um Mundo Novo", autor do con-
ceito de "apartheid educativo"
com que descreve a educação no
mundo em que vivemos.

"A educação universal, pilar da

democracia, tornou-se um negó-
cio cada vez mais lucrativo e ex-
clusivo das camadas mais ricas da

população", afirma. Explicando,
depois, que há cada vez mais ex-
cluídos da globalização. "Esta

triagem arruina a promessa de

educação universal, para todos, e

ao longo de toda a vida, que deve-
ria ser a grande prioridade. A
nova economia da educação está

a criar uma 'bolha' que pode po-
tenciar uma crise financeira
mundial e já está na origem de

muitos movimentos de contesta-
ção no mundo."

Hénri Atlan, filósofo, médico e

biólogo, pioneiro da teoria da

complexidade e autor de numero-
sos trabalhos no domínio da bio-

logia celular, biofísica e inteligên-
cia artificial deixou a mensagem
de que "a educação deveria ser a

maior prioridade a nível público e

privado, pois é através dela que se

transmite a ordem social e se ensi-
na o bem e a verdade."

Descurar a imaginação
Entre as cerca de duas dezenas de

oradores que participaram no en-
contro de dois dias, destaque para
dois portugueses: Agostinho dos
Reis Monteiro, professor do de-

partamento de Educação da Fa-
culdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa e colaborador do
Centro de Direitos Humanos da
Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Coimbra, e David Ro-
drigues, Conselheiro Nacional de

Educação.
Reis Monteiro lançou um desa-

fio a professores e educadores: "O

professor pode fazer muito mais
do que faz, se não se resignar a ser

apenas um funcionário público. A
profissão de docente, tal como
existe, não tem futuro. A educação
é o maior poder e responsabilida-
de do mundo."

David Rodrigues, por seu turno,
criticou um sistema de aprendiza-
gem que sobrevaloriza conheci-
mentos e palavras utilitárias em
detrimento das emoções. "Nesta
'fast education' está tudo pronto a

usar e descura-se a imaginação, o

brincar, a previsão, o faz de conta,
tão importantes para potenciar a

autoconfiança, empatia, cidada-
nia, solidariedade, dos mais jo-
vens". António Oliveira Cruz, o
fundador do Instituto Piaget,
mostrou preocupação idêntica:
"Temos de repensar a infância,
porque esta faz parte de nós, adul-

tos, e só crescemos porque temos
a infância dentro de nós".

Edgar Morin, interpelando o

público, questionou a divisão da
vida do Homem "entre poesia e

prosa". A prosa é aquilo que o ho-
mem é obrigado a fazer. A poesia é

tudo o que dá emoção e exaltação.
E sintetiza: "na nossa civilização,
as forças burocráticas impõem a

prosa". Fica o alerta. •
'It is necessary to rethink and rege-
nerate humanism, assuming the
frailness of human beings. We are

biologically equal, but we are ali
different. We have to respect diffe-
rence and acknowledge that the
other is the same as us. Unity is the
treasure of the multiplicity of Man'.

These are the words of Edgar
Morin, who at age 98, does not wa-
ver regarding what he considers to
be one of the fundamental pillars of

Humanity. On the occasion of the
40th anniversary of the founding of
the Piaget Institute in Almada, the
French humanist thinker and one of
the world's foremost specialists in

matters of education émphasised
how the knowledge of humankind
'is in tatters', with scholar dedica-

ting themselves to the fragmented
study of Man. 'We have never had

so much information yet known so

urae aDoux me numan ueing. vve u-

ve the adventure of a tug-of-war
between forces of union and forces
of rupture', he warns.

Edgar Morin has authored over

fifty books, among them his six vo-
lume magnum opus La Méthode
(The Method), and has also gained

notoriety as an anthropologist, a

sociologist and a philosopher. Know

he lends his name to the campus of
the Piaget Institute in Almada, whe-
re he was paid tribute during the

'Meeting on Education'.



A pioneering school
'For 40 years the Piaget Institute
has had an undeniable role in the

development of Education in Portu-

gal. We were pioneers in the área
when universities paid little atten-
tion to the human element in the

core training of their students', the
President of the Piaget Institute An-
tónio Cruz started out by pointing in

the opening session. 'Several con-

cepts which would come to leave
their mark on pedagogy and educa-
tion in Portuguese-speaking coun-
tries were bom at the Piaget Institu-
te and nowadays we could not be

any prouder, on this anniversary, in

having the greatest contemporary
thinkers debate the state and futu-
re of Education, the fundamental
pillar of democracy'.

This event for thinking and deba-

ting promoted by the Piaget Institu-
te brought another big name in

world Sociology to Almada, Jérôme

Bindé, lecturer at the École Norma-
le Supérieure, director of the
UNESCO Organization for the
Analysis and Prediction, and mam

co-author of the prospective inter-
national 'A New World' report,
author of the concept of 'educatio-



nal apartheid' with which he descri-
bes education in the world that we
Live m.

'Universal education, a pillar of

democracy, has become a more
and more profitable business ex-
clusive to the richer parts of the
population', he says. Explaining,
then, how more and more people
are excluded from globalization.
This triage ruins the promise of
universal education, for ali, and li-

felong learning, which ought to be

a big priority. The new economy of
education is creating a 'bubble'
that can power a world financial
crisis and is already at the origin of

many protest movements around
the world'.

Henri Atlan, philosopher, physi-
cian and biologist, pioneer of com-
plexity theory and author of several

papers in the domam of cellular
biology, biophysics and artificial in-

telligence left the message that
'education ought to be the top prio-
rity at the public and private levei,
for it is through education that so-
cial order is transmitted and good
and truth are taught'.

Out of the twenty speakers who

participated in the two days of the
event, two Portuguese ought to be

mentioned: Agostinho dos Reis

Monteiro, lecturer in the de-
partment of Education of the Fa-

culty of Sciences of the University
of Lisbon and collaborator at the
Human rights Centre of the Faculty
of Law of the University of Coimbra,
and David Rodrigues, National
Counsellor for Education.

Reis Monteiro set a challenge to
teachers and educators: 'The tea-
cher can do so much more than is

done and cannot resign to being
just another civil servant. The tea-
ching profession, as it exists, has no

future. Education is the greatest
power and the biggest responsibili-
ties in the world.'

David Rodrigues criticised the
learning system which overrates
utilitarian knowledge and words
instead of emotions. 'In this 'fast
education' everything is readymade
while imagination, play, foresight,
make-believe, ali so important to
bolster the self-confidence, em-
pathy, citizenship, and solidarity of

young people are neglected'. Antó-
nio Cruz, founder of the Piaget Insti-
tute showed a similar concern: 'We

have to rethink childhood, because
it is part of us, adults, and we only

grow up because we have
childhood within us'.

Addressing the audience, Edgar
Morin questioned the division of
Man between 'poetry and prose'.
Prose is what Man is made to do.

Poetry is everything that thrills the
emotions and exalts. He sums up:
'in our civilisation, the forces of bu-

rocracy impose prose'. Words to be

heeded. •


