
Aposta estrategica na "escola nova" tern que ser reforcada no futuro
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oMagalhiles nao e apenas ,urn concurso-Instalou-se uma grande polt~mica em relac;ao aos
mecanismos operacionais de aquisic;ao do Maga-
Ihaes. Nao estando em causa a necessidade de
cumprir com rigor os mecanismos legais e de as-• _"", """,,,,,,encla d, utili,.",o do, dmhe;,,,,

publicos, importa tambem (e sobretudo) olhar para
a'dimensao estrategica associada a este/ projecto de
mudanc;a. a Magalhaes constituiu urn passo marc ante
na afirmac;ao por parte do Governo portugues de uma
aposta estrategica na Educac;ao como 0 grande driver
de mudanc;a colectivada sociedade e recentragem no
valor e competitividade como factores de distinc;aona
economiaglobaI. Nao tenhamos duvidas. E a aposta
tern que continuar.
A Edllcac;ao tern que ser a grande "ideia"paraPor-

tugal. Na ,"escola nova" de,que opafs predsa, tern que
sesercapazde dotar as "novas gerac;6es" com os ins-
trumentos de qualificac;ao estrategica do futuro. Aliar
ao domfnio por excelencia da tecnologia e das Ifnguas
a capacidade de, com criatividade e qualificac;ao, con-
seguir continuar a manter uma "linha comportamental

de justic;a social e etica moral", como bem expressou
recentemente Ralph Darhendorf em Oxford. Tern que
r,,'seser capaz de, desde 0 infcio, incutir nosjovens uma v
\'capacidade endogena de "reacc;ao empreendedora" pe-
rante os desafios de mudanc;a suscitados pela "sociedade
em rede". Precisamos de urn Portugal voltado para 0

futuro e apostado no papel das novas gerac;6es.
A "cooperac;ao" estrategica entre a escola, 0meio so-

cial, as areas de conhecimento e os campos de tecnologia
nao pode parar. Vivemos a era dacooperac;ao em com-
petic;aoe os alicercesda "vantagerncompetitiva" passam
por este caminho. Sob-pena de.se alienar 0 "capital inte-
lectuaJ!' deconstruc;ao social de valor de,quetanto nos
falaAnthony Giddensneste tempo de (re)construc;ao. Na,"
econollli,\global das nac;6es, os "actoresdo conhecimen-
to" tern que internalizar e desenvolver deformaefectiva
praticas de articulac;aooperativa permanente, sob pena
de vererndesagregada qualquer possibilidadeconcreta
e efectiva de inserc;ao nas redesonde se desenrolam os
projectos de cariz estrategico estruturante.
Por isso, a oportunidade e a importancia doMagalhaes.
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Que, para alem dos efeitos ao nfvel da revojuc;ao na uti-
lizac;ao das TIC como urn instrumento de qualificac;ao
pedagogica, teve tambem 0 merito de elevar na'escala
produtiva empresasportuguesas do sector, aumentando
as exportac;6es, consolidando dinamicas de inovac;ao
e refon;ando 0 emprego. E isso que conta nos tempos
dificeis que vivemos. Assumir rupturas estrategicas e
implantar uma agenda de modernidade para construir
urn pafs realmente diferente. AEduca~ao assume-se desta
IWormacomo 0 driver efectivo da mudanc;a e da construc;ao
fde uma identidade cultural maisforte.

Opapel dasnovasgeraC;6esedecisivo. Sao cada vez
"rnaisnecessarios "actoresdo co~hedmento" capazes
de induzir dinamicas de diferenciac;ao qualitativa nos
territorios. Capazes de.tonciliar uma necessaria boa co-
ordena9ao das opc;6es centrais com as capacidades de
criatividade local. Capazes de dar sentido a "vantagem
competitiva" do pafs, numa sociedade que se pretende em
rede. Por isso, tern que entrar nesta viagem do Magalhaes,
em que a rota do futuro nao pode passar ao lado. Gestor
do Programa Operacional Sociedade do Conhecimento


