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dizer alguma coisa sobre o nível do ensino; por considerar êsses resultados insuficientes em número e
qualidade.
Não os apresentámos com pretensões a serem completos e isso foi dito explicitamente, cremos nós; pretendemos apenas levantar problemas.
Se os resultados doutras experiências tivessem vindo
a público, teríamos talvez um material que permitisse
um primeiro esboço de conclusão. Os exames de aptidão, mesmo da maneira dcficientíssima como estavam
sendo feitos (julgamos conhecer razoavelmente essas
deficiências, visto estarmos metido neles desde o princípio) poderiam servir de tese quanto ao nível do ensino no Liceu, assim como os concursos e, duma maneira geral, o comportamento na vida, servem de test
para o nível do ensino nas Universidades.
7. — Finalmente, não foi abordada nêste debate uma
questão que é, de longe, a mais importante de todas
— a da orgânica geral do ensino.
E um facto que se pode ter como assente que os
alunos chegam ao ensino superior com uma preparação deficiente cm Matemática, a qual obriga a um
abaixamento do nível dos cursos nos primeiros anos
das Universidades.
Por outro lado, é evidente que, com a organização
actual, á impossível sobrecarregar demasiadamente os
programas se bem que, por razões que ainda não
vimos completamente esclarecidas, estejam hoje suprimidas matérias (e em quantidade razoável) que há
vinte anos estavam ao alcance da média dos alunos
sem necessidade de aleijão mental ou físico.
A questão é aparentemente insolúvel, mas só aparentemente. Encontramos a possibilidade dum caminho de saída se nos pusermos, em tâda a sinceridade
e boa vontade, estas questões — £ qual (5 a finalidade

do ensino médio? £qual é o tipo do cidadão que se
entende que êle dovo formar? j justifica-se hoje a
separação em compartimentos estanques de ensino
médio geral (liceal) e técnico? ; Está essa distinção
á altura das necessidades da nossa época c do nosso
país? Vamos mais ao f u n d o - - j justifica-se a distinção enlre ensino primário e secundário, ta! como existo
entre nós? j, Não é isso um anacronismo, rejeitado pelos países mais progressivos, e que pesa sâbre nós,
sobre tôda a nossa vida mental, como uma nuvem
negra asfixiante e encobridora de perspectivas ?
Aquilo que poderia talvez ser defensável há cem
anos - que a nossa instrução primaria, ler, escrever
e contar, seja suficiente para a grande maioria dos
portugueses — j è justo e aceitável ainda hoje-? A esta
pregunta — que envolve a questão mais importante
de tôda a — respondemos, pela nossa parte, com tima
nega ti ca formal.
Não julgamos que possa fazer-se qualquer coisa
de sério em instrução no nosso pais sem uma mudança
radica], baseada no prolongamento da escola até pelo
menos aos quinze anos. Nessa escola, que seria única
(portanto sem distinção entre ensino técnico e clássico) e para todvs, se ministrariam os conhecimentos
(matemáticos e das outras disciplinas) indispensáveis
a todo o cidadão português. Nos dois ou três anos seguintes, com um começo de especialização, haveria
tempo para dar sólidas bases em cada uma das disciplinas sobre as quais se pudesse edificar um ensino
superior digno dêsse nome.
Enquanto tal se não fizer, parece-nos que estaremos condenados a passar a vida a deitar remendos
num pano cada vez mais esburacado. Com todos os
inconvenientes dessa triste sina — o menor dos quais
não é a dificuldade de nos entendermos uns aos outros.
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por C o r i n o de Andrede
Nos tempos que atravessamos cheios de dificuldades, para os indivíduos e para os povos, todos nós
compreendemos hoje, duma maneira mais ciara do
que no passado, a importância da saúde, como factor
fundamental para a economia c vida individual e
colectiva.
Não há rieo nem pobre que não sinta e não com-

preenda que a sua saúde é o factor por vezes decisivo
para as tarefas que temos que empreender e outras do
nosso próprio destino; e, o que é verdade para os
indivíduos também o é para as Nações.
A saúde pública é um capital da Nação, e a ela cumpre vigiá-lo e protegê-lo com o mesmo carinho e zêlo
com que protege todas as suas outras riquezas públicas.
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A saúde do vizinho interessa ao vizinho, ao patrão,
duma maneira gorai a todos os que o rodeiam Um
homem doente constitue um perigo para os que o cercam, pelas perturbações que comunica ao meio onde
actua e vive, pela baixa de rendimento de trabalho na
repartição, na oficina, na escola, e, até na direcção
das coisas públicas. A saiule. dos povos interessa às
Nações, pois sem homens fortes de alma e de corpo
estas não podem suportar os esforços que a história
lhes impõe. Esta noção simples e quási lugar comum
é no entretanto o produto duma longa evolução histórica ; actualmente ainda só em algumas Nações
da idéia se passou à acção, e, a luta contra os males
que afligem o homem se transformou numa batalha
rude e tenaz.
Essa luta contra as causas da doença, o combate ao
sofrimento, a recuperação tão completa quanto possível (lo valor social do homem doente, só podem ser
empreendidas se conhecermos os agentes que produzem as doenças, as condições em que elas actuam, as
reacções do organismo, etc.
Todos conhecem, por terem sofrido, observado ou
ouvido contar, os mates que as sezões provocam;
poucos sabem no entretanto que o combate ao se/,onismo exige hoje um conjunto de técnicos e investigadores os mais variados, que trabalham cada um no
seu campo mas com sentido convergente. O EntomoIogista que estuda os mosquitos e os seus hábitos, o
Climatologista, o Parasitologia ta que estuda o Piasmodium, ou seja o agente que produz as sezões, o
Químico que eBÍuda a composição das drogas e procura realizar a sua síntese, o Médico ou o Patologista
que observa as acções dos medicamentos no seu doente,
e as suas reacções, todos Estes indivíduos colaboram
numa obra comum a de nos libertar desse flagelo ; e o
que acabo de dizer a propósito das sezões poderá
aplicar-se a tantas outras doenças como, por exemplo,
a sífilis, a tuberculose, a lepra, etc.
Entre os problemas que a guerra obrigou a estudar
com muita atenção sob múltiplos aspectos destaca-se o
da alimentação. Sob a ameaça do bloqueio, obrigados a
transportar a grandes distâncias alimentos em bom
estado de conservação, os países cm guerra, e até os
neutros, foram obrigados a aprofundar os conhecimentos sôbre os problemas da alimentação, e aí, como no
caso do sezonismo, tôda uma massa de investigadores
se lançou com ardor ao traballio, sob o império das
necessidades. Clínicos, Bioquímicos, Fisiologistas,
Higienistas, todos congregaram os seus esforços, centraram as suas energias sôbre este grande problema.
Não nos parece ousado dizer, que o conhecimento
mais exacto dos problemas da alimentação, conexo
como está com o da nutrição dos tecidos e órgãos,
poderá permitir-nos, num futuro mais o » menos pró-
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ximo, compreender melhor e evitar as doenças degenerativas tais como a artéria esclerose, etc. Morrem,
por dia, milhares de pessoas por doenças das artérias;
pois bem, apesar do muito estudo nos doentes e investigação experimental nos animais, ainda nada se concluiu até agora que tenha valor prático.
Estes exemplos que escolhi por me parecerem bastante demonstrativos o de fácil compreensão a pessoas não especializadas, mostram que a atitude em
face dá doença deve ser uma atitude de luta activa,
e que do mesmo modo que nenhum exército poderá
dar batalha com probabilidades de vitória, sem conhecer o mais detalhadamente possível o inimigo, os
meios de luta de que êle dispõe, o terreno onde vai
empenhar-se, assim também o médico o o higienista
não poderão com eficiência atacar ou prevenir os
males se não existir a investigação científica organizada.
Todos conhecemos hoje que a investigação científica é mais de quo o produto duma mera curiosidade
do espirito, uma atitude do homem em face do desconhecido; obrigado pela evolução das necessidades
a resolver os problemas técnicos, surje hoje ao lado
da investigação pura, cujos resultados não têm aplicação imediata, a investigação ligada aos problemas
da vida prática.
A América, a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia e
outros países, há j á muitos anos que organizaram a
investigação criando institutos do investigação pura,
centros de investigação junto das indústrias, dos hospitais, dos serviços de saúde, etc. As grandes empresas
industriais como a Krup compreenderam o valor da
ciência para as indústrias, comércio, agricultura, duma
maneira geral para a riqueza pública e criaram um
fundo que permitiu a criação do Kaiser'Wilhelm Institut, onde os investigadores alemães puderam nos
últimos 25 anos contribuir para a resolução de vários
problemas e abrir novos estradas à investigação. A
Inglaterra criou vários centros de investigação médica
de onde se estudam os problemas da medicina que
mais interessam ao povo britânico.
A o lado da Universidade, diferencia-se actualmente
uma organização que tem como função a investigação
cientifica. E na investigação, na vivência dos problemas, que se formam os homens capazes de resolverem
Oi problemas que surgem. A educação livresca, meramente informativa, gera pedantes da cultura, incapazes de resolverem o caso concreto, o caso vivido, homens que sabem tudo, mas que chamados um dia a
solucionar e a prever, fogem diante das dificuldades,
eom raptos do erudição, burocratizam as suas funções
e comprometem assim o futuro de muitas gerações.
A investigação cientifica tem, além da função que
lhe assinalamos, uma I unção pedagógica. Fazer obser-

