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<A entrada em funcionamento,.este ano, do Instituto Superipr Pedag6gico representa o drrstl-
que decisivo, duradouro e final do processo de,elevag6o da qualldade dos nossos docenles e do
Ensino em Mogambique, tel.do em conta que a tarefa fundamental e especifica da nova Institui-
gio ser6 a de formar professores com uma s6llda qualificagfio politico ideol6gica, cientifico.t6c'
nica, psicopedag6gica e metodol6gica, que concorram para o alcance gradual de indices cada
vez mais altos do rendimento escolar dos alunegp - defendeu o Vice-Ministro da Educa96o, Jo6o
Carlos Beir6s, durante um encontro com a Reportagem do ..Noticlasr.
r Q Vioe'M,i'nistro d,a Eduoa$do atir-
mou que com a cri,aQSo do Inst'ituto
Superior Pedag6gico est6 e,ncontrado
o caminho oerto que vai perm'i'tir a
qualquer d,ooente do p,rirneiro € s,9-
gundo graus e ai,nda dos ensi'nos s,*
cund6rio € prd-universit6r.io asoonder
aos niveis mais altos de formag6o
aoad6rnica e de pro,fission,alizacSo,
sem abandonal a sua carleira.

Quer dizer. h medida que o profe+
sor s,€ fonm'a do po,nto de vista pro.
fissi'onal. uaise pr,eparendo em eimul'
tine,o po,tE u'rl}B especi,alizaQ6,o sup+
rior assim que vai concluindo todos
os nlveis que pormritem o $eu ingrgg5o
no lnstituto.

- lsto equlvale a dlzer gue um
professor prlmirio pode atingir a llcen'
clalura em Pedagpgla e Pslcologla,
por exempl sem deirar de ser do'
cente daquele nivel expl'i.cou-nos
.!o6o Carlos Bei,r6o.

- Ate aqul, n6o havla abertura Para
os professores prlm6rios Poderem
ascender a niveis mais allos da sua
formagEo e profissionalizacSo sem
abandonal a carreira .- argumentou

o V,ice-Mi,nistro da EducaQdo. ao explF
€.a'r a fu'nQ6o e o papel do I'nstituto
Superior Pedag6g,ico na eetabilizaqdo
do oorpo d,ocente e coffecta definiqdo
d'as carr,einae e perfi,s d,d doc€ncia.

Vista a m6dio e longo prazos, a cria-
c6o do Instituto Superior Pedag6gico
v,em r,eeolwr em dofin,itivo os p,roble
m'as dec€,r,rentes de form,aedo diferen-
ciada de p'rofesscres par,a um mesmo
s,u,bs,istem,a ou nivel de ensi,no e os
d,ec,or'rentes d'a defini'c6o da carreira
e perfil dooentes, urn,a V€z que, b luz
d,oo principios do Sistema Nacional
de EducaQSo, padroniza todos os ni-
vei,s d'e, f'ormagdo de professor,es.

Respo'ndendo a esta aspi,rag6o, o
ISP i,r6, num futuro n6o muito dis-
t'ante, cna'r outros cunsos d'e licen-
cra,tura, cotTtro por exe'mplo, do ensi-
lro p,rim5rio, p'ana al6m dos j6 previs-
tos e prog'namados a introduzi,r i6 este
a,no.

O Vic+.Ministro da EducacSo disse
que a criaQ6o do Instituto Superi'or
Pedag6g,ico ioi perspectrvada, tendo
em conta o d,esenvolvim'ento rdpido da
EducagSo e oontempla, po;' is6,o, as

diversas fases do orescimento e de-
senvolvimento do corpo docente qua-
I i f icado,

Pa,r'a resclver em defi,nitivo a ?orma-
Qao diterenciada de professo'res e
padronizar, po,r c,onseguinte, os niveis
de tormagSo de doce,nt,ee, a ori,agSo
do Insiituto Superior Pedag6gico ex-
t ingue. a m6dio prazo, a Faculdade
de Educag6o. chamando a si toda a
responsabil,idade de pr,eparar profes-
sor,es para o ensi'no secunddrio e Fr6.
-un'versitdrio.

Aliris. assi,m o defende o Drploma
Ministeri,al que cria o Instituto Supe
rio.r Pedag6gico, ao conside,rar que o
d'esenvolvimento econ6mico e social
i.mp6e a formaQSo de professores com
uma s6l id'a qual i f icag6o pol i t ico-ideo.
[69ica, centifioa e t6'cnica, psicopeda-
g6gic'a e metodol6gica e determina,
por consegu,i'nte, a crl,aQao, em M'aputo,
d€ uma instituieSo especializada .para
o efeito.

ACTruIDADES FUTURAS

Fara al6m d,a formagdo de profres-

6ores para as diversas especialidades
do ensi.no. o Instilufo Superior Peda-
gogioo vai igualmente preparar t6c-
nicos l iqados As mult iplas 6'rsas da
Educag6o, de.sde pedagogos € psi-
c6l 'ogos a geografos e historiadores.
A margem dos curoot nsrrn,dis, est6,o
perspectivados outros de ensino b dis-
tdncia e actividades de investigacSo
educac ional .

Uma das prrncipais responsabil icla-
des do ISP serA a d 'e  organizar  semi-
ndrios de aperfeiQoamento e capaci-
tag6.o de docent'es, palestras sobre os
diverso,s temas para a elevaQSo per-
ma,nente d'os conhecimentos dos do-
cent,es € cu,rs,os de poo-graduaQ6o
p,ara os rec6nr-licenciados.

$endo um,a inst'ituiQ6o que se va,i
ocupar de investigaqeo educaci,onal
pod'er6, pois, produzi,r mate,ri'ais peda-
gogicos e did6cticos e audio-visuais.

Por6m. dada a especif icidade de
determinadas acqOes oomo estas 0lt i -
mas, o ISP vai trabalhar em co,orde-
naQ6'o com as demais inst i tuic6es de
investigagSo e de ensino, cabendo,
contudo,  a  e le  a  funOSo d,e d i fund i r
os resultaoos de todo o trabalho que
d'ecor'rer ou for realizad.o eob seu
controlo.

A co,mplexidade das acQ6es que
vai a,ba'rcar n,est'a primeira tas,e e nou-
tras futuras permit iu prever na sua
estruturaQao, o,s postos de dois Vice-
-R,eitones, que v6o exacta,m,ente ocu-
par-se de tar,efae l:gadas bs 6reas aca-
d€mica e de investigaqdo.


