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As Universidades
portuguesas, em face
dos diferentes tipos
intitucionais
de Universidade

As Universidades existentes no mundo
podem ser classificadas em quatro tipos:
Universidades de «Colleges», de Faculdades,
de Institutos científicos e de Departamentos,
As Universidades de Faculdades, como as que
temos em Portugal, são as que menos se
adequam às necessidades do desenvolvimento
socio-económico e cultural. Também quanto à
forma do ensino ministrado, as Universidades
portuguesas —que utilizam essencialmente o
método escolástico, preterindo o ensino socrá-
tico e o ensino em aprendizagem— não ofe-
recem condições favoráveis.

1. Introdução

Se as colocarmos na perspectiva da História da Humanidade,
as Universidades são instituições relativamente recentes. Apenas
cinco são anteriores ao século XIII: Salerno e Bolonha, na Itália;
Montpellier e Paris, em França e Oxford, na Inglaterra.

O século XIII assistiu à criação de mais de uma dúzia de
Universidades na Europa, entre as quais destacamos: a de Palên-
cia (1208), a de Salamanca (1220) e a de Sevilha (1290), na
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Espanha; a de Coimbra (1290), em Portugal e a de Cambridge
(1224) na Inglaterra.

Só no século XIV a Áustria e a Alemanha tiveram as pri-
meiras Universidades, pois as de Viena, Heidelberga e Colónia
foram fundadas, respectivamente, nos lanos de 1365, 1386 e 1388.

Surgiram no século XIV as primeiras Universidades es-
cocesas e foram, também por essa época, instituídas as primeiras
Universidades dos países escandinavos: St. Andrews (1411),
Glasgow (1453) © Aberdeen (1494) na Escócia e Upsala (1477)
e Cqpenhague (1479) nos países nórdicos.

A mais antiga dasi Universidades americanas é a de S. Do-
mingos, criada pelos frades dominicanos em 1538. Na América
do Norte, os primeiros «Colleges» foram fundados no século XVII^
mas só em fins do século XVIII passaram a usar, oficialmente,
a designação de Universidade.

Ao lado destas Universidades mais antigas, existem hoje ou-
tras, ainda muito recentes, que foram fundadas nos primeiros
anos da década dos 60. Desse grupo, citamos as Universidades
de Sussex, York, East Anglia, Bath e Brunel, no Reino Unido;
Monash, na Austrália; York, no Canadá; Nigéria (Nsukka), na Ni-
géria; Marathwada (Bombaim), na índia; East Pakistan, no
Paquistão; Otaniemi, na Finlândia; Ruhr (Bochum), na Alema-
nha ; Califórnia at Riverside e South Florida, nos Estados Unidos;
e Navarra (Pamplona), na Espanha.

Praticamente todas estas novas Universidades estão ainda em
plena evolução, caminhandoí algumas para fases já avançadas
previstas nos seus planos de desenvolvimento, outras saindo
ainda dos estiradores dos arquitectos e das reuniões das comissões
instaladoras.

Cada uma delas apresenta características próprias, quer nas
soluções encontradas, quer nos métodos de ensino adoptados, mas
todas procuram resolver os jproblemas de uma sociedade em rá-
pida mutação. Para a criação de qualquer delas, foi preciso
repensar maduramente as formas de ensino, as estruturas dese-
jáveis, a dimensão ideaJl, a relação aceitável aluno-professor, as
taxas de crescimento admissíveis, as matérias a ensinar, etc.

O estudo de tais problemas passou mesmo a constituir ma-
téria de investigação de alguns departamentos universitários.

Em Julho de 1963, os vice-reitores das novas Universidades
da comunidade britânica reuniram-se na Universidade de Santo
Aíndré, na Escócia, para relatarem as suas experiências e troca-
rem ideias sobre problemas comuns.

Tivemos o ensejo de visitar recentemente algumas dessas
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jovens Universidades, no Reino Unido e em Espanha, e de nos
apercebermos «in loco» dos seus <anseios e dos seus problemas.

2. Fins da Universidade

A par da função de formar homens e mulheres cultos — e
não simples especialistas — para as carreiras profissionais dos
escalões superiores da sociedade, a Universidade tem, ainda, por
missão contribuir para o avanço do saber, por meio da investigação
científica, assegurar a transmissão dos conhecimentos de geração
em geração e criar um ambiente cultural, adequado à época e ao
país que serve.

As finalidades da Universidade foram evoluindo através dos
tempos. No início, o seu objectivo era, fundamentalmente, o ensino
da Teologia, da Medicina e do Direito. Mais tarde, outros estudos
foram introduzidos, primeiro, humanísticos e, depois, os corres-
pondentes a novas carreiras profissionais: farmácia, engenharia,
agronomia, veterinária, economia, etc.

Na actualidade, e em resultado dos espectaculares progressos
da ciência e da tecnologia, a maior parte das actividades humanas
exige uma preparação cada vez mais especializada e acaba, por
isso? por ser considerada dentro do âmbito dos estudos universi-
tários. Quando tal acontece, é toda a sociedade que fica beneficiada
com a inclusão desses estudos na Universidade.

Das funções da Universidade, a contribuição para o avanço
dos conhecimentos é uma das mais importantes. No entanto, tem-se
discutido muito a repartição ideal de esforços entre as; tarefas de
ensino propriamente dito e as da investigação científica. Se con-
siderarmos, porém, que o ensino superior não se destina apenas
a transmitir a ciência já conhecida, mas deve, principalmente, visar
os processos de adquirir os conhecimentos, seremos forçados a con-
cluir que essas tarefas não são na verdade diferentes, pois acabam
por se identificar numa só função.

A Universidade não é um lugar para se conseguir apenas um
certo nível de instrução, mas, principalmente, para se obter uma
disciplina intelectual e o conhecimento! dos métodos científicos.
Para tanto, o estudante universitário deve — como sublinha
JASPERS — habituar-se a pensar independentemente, a ouvir criti-
camente e a tornar-se responsável por si próprio. Ora, só levando-o
a participar activamente na investigação, é possível atingir os
resultados antes referidos.

Das várias funções da Universidade, há um aspecto que tem
vindo a ganhar importância nos últimos tempos devido a pro-
gressiva complicação das estruturas administrativas e à, cada vez
maior, percentagem da população que frequenta o ensino superior.
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Nesta época de grandes progressos científicos e de rápidas trans-
formações sociais —viáveis graças à Tecnologia—, a Universi-
dade tem um novo e importante objectivo: preparar gente para
assumir as numerosas e variadas tarefas na administração pública
e na gestão das empresas privadas.

As nações modernas exigem hoje quadros bem preparados e
conscientes do papel da Ciência e da Tecnologia. Os governos e as
grandes empresas suportam, em cada ano, gigantescos programas
de investigação e desenvolvimento e qualquer erro cometido nas
decisões tomadas pode desperdiçar verbas vultuosas. Por outro
lado, são cada vez mais frequente® as considerações científicas e
tecnológicas a ter em conta nas decisões políticas.

Toda esta problemática foi nos últimos tempos analisada com
argúcia por Lord SNOW nas já célebres conferências, proferidas
nas Universidades de Cambridge e de Harvard, das quais resultou
o tão discutido livro -ás duas Cultura®. Desde então, principal-
mente na Grã-Bretanha, têm sido tomadas medidas para atenuar
os factos apontados, nomeadamente com a criação de departamen-
tos e escolas de estudos universitários que cdlaboram também com
os outros departamentos da Universidade {proporcionando, aos
alunos dos diversos estudos científicos, tecnológicos, humanísticos
ou sociais, noções sobre a maneira de assimilar a ciência em bene-
fício da sociedade.

Por exemplo, na Universidade de Sussex, a «Science Policy
Research Unit» está integrada no «Arts Science Seheme», designa-
ção dada a uma experiência posta em prática para suprimir as
barreiras entre as duas culturas (científica e literária). Em liga-
ção com o «Arts Science Scheme», cada Escola organiza todos os
anos um programa com o fim de pôr os seus alunos em contacto
com o outro tipo de cultura. Uma universidade sueca, quatro outras
britânicas e várias americanas dispõem também de departamentos
congéneres.

Todas estas tentativas, ainda muito recentes, pois mal come-
çam a dar os primeiros frutos, são de grande alcance, pelo menos
enquanto não se reestrutura todo o ensino científico nas escolas,
a todos os níveis, a começar pelo pré-^rimário.

3. Formas de ensino universitário

As exigências da sociedade conduzem, em cada época, à in-
clusão dos correspondentes estudos na Universidade. Porém, inde-
pendentemente dias matérias incluídas, podem considerar-se três
métodos fundamentais de ensino superior: o ensino escolástico, o
ensino socrático e o ensino em aprendizagem.
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a) O <ensino escolástico, que consiste na mera transmissão
dos conhecimentos, tem as suas raízes na Idade Média, quando o
professor lia (leitor) e ditava o texto das lições para os alunos
escreverem. A facilidade com que se obtém hoje os livros tornou
desnecessária a cópia da® lições, mas o sistema de aulas magistrais
ainda se usa com muita frequência, embora se reconheça, unanime-
mente, não ser aconselhável que os alunos percam quase todo o seu
tempo a ouvi-las. Não quer dizer que as aulas magistrais não
devam também desempenhar um papel importante no ensino supe-
rior moderno. Elas (têm a vantagem de poder apresentar, da ma-
neira mais simples e prática, conhecimentos essenciais sobre as
matérias em estudo. É certo que um livro bom as poderia substi-
tuir, mas é muitas vezes1 difícil encontrar esse livro apropriado
e, além disso, o professor pode sempre repetir ou insistir em certos
aspectos, dando-lhes um desenvolvimento que não se justificaria
num texto escrito. Contudo, ias aulas teóricas não devem nunca
constituir o único método de ensino utilizado, pois tendem a criar
nos alunos uma atitude passiva em relação aos assuntos apresen-
tados, habituando-os <a escrever a opinião dos outros em vez da
sua própria. Por isso, as aulas magistrais justificam-se mais nas
ciências exactas e naturais — onde os conhecimentos, numa época
considerada, não são muito sujeitos a controvérsia—, do que no
ensino da filosofia, da literatura, ou das ciências sociais.

b) O ensino socrático é o ensino universitário por excelência.
No ensino socrático, o estudante toma constantemente uma posi-
ção activa perante os problemas que lhe são postos.

É principalmente através do sistema tutorial e, ainda, dos
seminários que as Universidadeis põem em prática a forma socrá-
tica de educação.

O «tutorial system», em uso- desde há muito nas vdlhas Uni-
versidades britânicas de Oxford e Cambridge, tem sido sucessiva-
mente adaptado aos tempos modernos. Após as experiências,
coroadas de êxito, da Universidade de Harvard, são agora as Uni-
versidades jovens que o retomam, depois de remoçado e adaptado
às novas exigências e às características peculiares dos estudantes
a que o ensino se destina. Assim, na Universidade de Navarra,
criada pela Opus Dei em Pamplona no princípio desta década, o
sistema tutorial, com os Colégios Maiores e oss clubes universitá-
rios, constitui a feição nova e peculiar desta Universidade, certa-
mente destinada a catalisar a renovação dos estudos universitários
espanhóis.

As jovens universidades1 britânicas também o adoptaram como
o método mais importante dos vários que utilizam.

No sistema tutorial moderno, cada grupo de 2 a 5 estudantes
reúne-se com o seu preceptor uma a duas vezes por semana. As
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dimensões do grupo dependem das matérias. Assim, nas ciências
exactas e naturais, íé possível organizar grupos maiores do que nas
ciências humanas e sociais, em virtude de, no primeiro caso, os
conhecimentos a apreender estarem menos sujeitos a discussão e
por serem mais semelhantes as dificuldades que os vários alunos
experimentam no processo de aprendizagem.

Em cada reunião, o aluno recebe uma tarefa específica, como
escrever um pequeno ensaio, redigir uma nota sobre um assunto
concreto, estudar uma certa matéria para expor na reunião se-
guinte, etc. .Em qualquer caso, terá que ler vários livros ou artigos
de revistas onde, por vezes, as hipóteses e conclusões não são con-
cordantes. Ver-se-á assim comjpelido a tomar posição perante o
problema e, deste modo, pouco a pouco e insensivelmente, habituar-
-se-á a uma atitude activa perante o ensino e apreenderá o sentido
e os métodos dos estudos superiores.

Considera-se, actualmente, que este tipo de ensino é ainda
mais útil para os estudantes que iniciam os estudos Universitários
do que para os ctnais adiantados. Estes últimos vão carecendo, pro-
gressivamente, de menos direcção pessoal e podem participar, de
preferência, em seminários ou assistir a colóquios destinados a
maior número de alunos.

O «tutorial system» exige porém uma relação aluno/professor
bastante baixa. Essa relação é especialmente favorável nas Univer-
sidades britânicas, como mostra o quadro seguinte:

Grã-Bretanha
França
Alemanha
Holanda
Suécia
E. U. A.
Portugal

30
35
14
12
13
16

FONTES: Rei. Robbins sobre Ensino Su-
perior, Londres (1965).

Estatística da Educação, I. N. E., 1960/61.

Note-se que os valores indicados para Portugal não foram
corrigidos para equivaJlência a tempo completo em relação ao pes-
soal docente.

O sistema tutorial, principalmente o de Oxford e de Cambridge,
que consiste em encontro®1 do tutor com um ou dois alunos, faz
perder mais tempo aos professores do que o sistema escolástico ;
poupa-lhes, no entanto, a preparação das aulas teóricas e permite
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uma muito mais eficiente utilização dos meios de ensino e um
melhor aproveitamento e mais rápido progresso por parte dos estu-
dantes. Com razão se afirma, no Relatório de ROBBINS, que há for-
tes presunçõeis para admitir que «o sistema universitário britânico
é dos mais eficientes e económicos do Mundo».

Os colóquios e os seminários constituem métodos que ainda
não se afastam muito do sistema socrático de ensino. Dão melho-
res resultados em países como os Estados Unidos do que em
outros, como o nosso, onde os estudantes têm acanhamento de
falar, mesmo para um público limitado, receando mostrar que
ignoram ou não compreenderam as matérias expostas.

Os seminários têm o seu lugar prófprio nos últimos anos e,
particularmente, nos cursos para pós-graduados.

c) O método de ensino em aprendizagem tem já longas tradi-
ções, principalmente em relação aos estudos das ciências aplicadas
(tecnologia, ciências médicas, etc). Ainda hoje, em muitos países,
os cursos universitários só são considerados completos depois
de concluídos estágios, com aproveitamento, em fábricas, clínicas
ou laboratórios especializados.

Até há pouco tempo, os estudos ipós-graduadios nas Universi-
dades europeias consistiam apenas em estágios de longa duração
(2-4 anos) junto de professores que iniciavam e orientavam os
doutorandos na investigação científica.

Os cursos regulares para pós-graduados tiveram início na
América do Norte e passaram já para a Europa, mas não substi-
tuíram, totalmente, a aprendizagem junto de um professor com
vista à preparação da tese de doutoramento. A influência que o
mestre pode exercer sobre os seus alunois aprendizes, com o seu
exemplo e com a sua larga experiência, é método que não encontra
substituto ao nível do ensino pós-,graduado.

O ensino em aprendizagem a nível ante-graduado é que re-
presenta algo de novo nos estudos universitários. O primeiro curso
deste tipo — alternando isemestres de estudos na universidade com
iguais períodos de estágio na indústria — efectuou-se em 1903, no
Reino Unido, no Sunderland Technical College. Três anos mais
tarde, a Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, organi-
zou o seu primeiro curso cooperativo. Na Grã-Bretanha, os «San-
dwich courses», como passaram a ser conhecidos, pouco se desen-
volveram até ao fim da segunda guerra mundial. Sob a designa-
ção de «Thin-sandwich arrangement» foram de novo introduzidos
nos «Colleges of Advanced Technology», depois da publicação do
Livro Branco sobre «Technical Education», em 1956.

Uma das recomendações do recente Relatório de ROBBINS, sobre
o Ensino Superior, foi a transformação, em Universidades, das
escolas de nível médio até aí designadas por «Colleges of Advan-
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ced Technology» (C. A. T.), dotando-as de novas instalações e de
quadros de pessoal docente de molde a cada uma delas poder rece-
ber cerca de 5000 alunos em 1980. Entre outras recomendações,
inclui-se a de manter os «sandwieh courses».

Na estrutura destes estudos que, ao contrário dos restantes
cursos universitários britânicos, tem quatro anos de duração em
vez de apenas três anos, podem distinguir-se os chamados «thin»
e «thick-sandwiches courses». Nos primeiros, os /períodos de aulas
na Universidade e os de estágio na indústria alternam-se a inter-
valos de 6 meses. Nos últimos, os primeiros dois anos decorrem
na Universidade, o terceiro na indústria e o quarto, novamente,
na Universidade (2:1:1).

Ê fácil antever as vantagens e os inconvenientes deste sis-
tema de aprendizagem. No entanto, o Relatório de ROBBINS reco-
mendou que se conservasse o sistema para as novas Universidades
em que foram transformados os «Colleges of Advanced Techno-
logy».

Na maior parte dos casos (Universidades de Bath e Brunel,
por exemplo), foi adoptado o primeiro sistema referido («thin»)
eliminando-se, no entanto, o último período de treino na indústria,
que foi substituído pela frequência de cursos na Universidade.

Para minimizar os inconvenientes dos afastamentos repeti-
dos dos alunos, tornou-se obrigatória a nomeação de um tutor pelo
laboratório ou indústria, o qual deve permanecer em ligação com
o da Universidade. Este último visitará o aluno, pelo menos, uma
a duas vezes durante o estágio. Procura-se, ainda, que o estudante
tome contacto com a organização geral do laboratório ou fábrica
onde realiza parte da aprendizagem, de modo a inteirar-se da im-
portância social e das características de operação e administração
da empresa em que estagia.

A publicação, em 1964, da Lei sobre Treino Industrial («In-
dustrial Training Act») veio facilitar a continuidade e a expansão
deste tipo de cursos. Todas as indústrias britânicas ficaram, desde
então, sujeitas ao pagamento de uma taxa proporcional ao número
de empregados, destinada a um fundo jpara custear o treino indus-
trial. As empresas que resolvam aceitar a responsabilidade de trei-
nar pessoal nas suas fábricas ou laboratórios, estão em condições
de receber, do Estado, subsídios para esse fim, por vezes superio-
res à quota com que contribuíram para o fundo geral.

Em muitos países e desde há muitos anos que os estudantes
de engenharia se devem sujeitar a um treino industrial depois de
terminados os estudos. Reconheceu-se recentemente que seme-
lhante treino e, principalmente, o contacto com os problemas reais
da profissão podem ser muito úteis não só aos engenheiros, como
aos estudantes de física, química, matemática, etc, numa fase
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anterior, ainda a tempo de os ajudar a fazer uma escolha judi-
ciosa da carreira que (pretendem seguir.

Do que dissemos antes, a propósito das diversas formas de
ensino universitário, julgamos ter acentuado devidamente que se
justifica a utilização de todas elas;, em proporções adequadas a
cada fim e variáveis desde o início dos cursos até ao fim dos es-
tudos pós-graduados. Além dos métodos referidos, os modernos
meios de ensino também têm um papel a desempenhar nos estudos
superiores. Referimo-nos à televisão educacional, aos laboratórios
de línguas, à instrução programada, às máquinas de ensino, etc.

Quanto ao ensino prático em laboratórios, ele deve ser orien-
tado menos no sentido da repetição de processos já descritos do
que na realização de trabalhos que permitam demonstrar os prin-
cípios envolvidos e, simultaneamente, familiarizar os alunos com
as técnicas e equipamentos modernos.

4. Diferentes tipos de Universidade

As estruturas do ensino superior actualmente em uso estão
relacionadas com três ou quatro tipos distintos de Universidades
que, de maneira mais ou menos acentuada, influenciaram as diver-
sas unidades universitárias hoje existentes:

a) Universidades de «Colleges», tipo Oxbridge (maneira de
indicar abreviadamente as velhas universidades! de Oxford
e Cambridge), com alunos vivendo em «comunidade» ;

b) Universidades de Faculdades, divididas em cátedras, remi-
niscência da reforma napoleónica da Universidade Fran-
cesa;

c) Universidades de tipo alemão, estruturadas em Institutos
científicos independentes, com a característica dominante
de dar prioridade à investigação;

d) Universidades americanas de departamentos, herdeiras das
tradições britânicas e alemãs, mas que se individualiza-
ram por terem adquirido características próprias.

a) Universidades de «CcMleges»

São exemplos típicos das universidades de «Colleges» as de
Oxford e Cambridge, onde, ainda hoje, mais de metade dos estu-
dantes vivem nos «Colleges». Trata-se de instituições de ensino su-
perior que não são meros locais de instrução, mas verdadeiras
comunidades. As condições aí existentes favorecem o convívio en-
tre estudantes e mestres.

Essa é uma das principais vantagens das Universidades tipo
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Oxbridge. Como que fazendo parte da mesma família e vivendo
na vizinhança, os professores estão sempre disponíveis para aten-
der os alunos. As suas casas tanto servem de local de reunião para
estudo como para distracção, o que facilita a convivência social
e torna natural que o preceptor jante com o seu discípulo no
«College» ou o receba na sua casa, em ambiente familiar.

O método de ensino seguido nas Universidades! de Oxford e
Cambridge é, como seria de esperar, o socrático, mas com a par-
ticularidade de as sessões de estudo se destinarem a um único
aluno, pelo menos em cerca de 50 % dos casos.

As Universidades de «Colleges» mantêm as tradições das an-
tigas Universidades da Idade Média. O colégio tanto serve de resi-
dência como de escola. No entanto, à medida que o ensino das ciên-
cias o foi exigindo, viram-se obrigadas a construir os seus
laboratórios na vizinhança dos «Colleges», mas sem que isso tenha
perturbado o sistema de relações alunos-tutores nem a caracte-
rística residencial que lhes é peculiar.

A (propósito deste tipo de Universidades escreveu o cardeal
NEWMAN, no seu livro The Idea of University Defined:

«se tivesse que optar entre uma universidade, sem regi-
men de internato, nem sistema de preceptores («tutors»), que
só concedesse diplomas às pessoas que fizessem, com apro-
veitamento, exames sobre matérias muito variadas, e uma ou-
tra, sem professores nem exames, que apenas se contentasse
em fazer viver em comunidade os jovens durante 3 ou 4 anos,
antes de os lançar na vida, eu preferiria, sem hesitação, a
Universidade que não fizesse nada à Universidade que exi-
gisse os conhecimentos de todas as ciências existentes».

As Universidades de «Colieges» têm, como finalidade primeira,
preparar bons cidadãos de preferência a produzir grandes sábios.
Isso não significa que a investigação científica não tenha nelas
também um lugar muito evidenciado. O número elevado de Pré-
mios Nobel britânicos demonstra-o exuberantemente.

b) As Universidades de Faculdades

As Universidades de Faculdades têm uma estrutura que re-
monta aos tempos da reforma napoleónica da Universidade fran-
cesa. As Universidades peninsulares e as latino-americanas adop-
taram os mesmos moldes. Assim, todas elas são formadas pela
reunião de Faculdades, tão desligadas umas das outras que, sem
inconveniente aparente, podem ficar também separadas por dis-
tâncias de muitos quilómetros.

Neste tipo de Universidade, cada Faculdade é formada por
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um conjunto de cadeiras autónomas e independentes que, em geral,
poucas relações apresentam entre si. Em contrapartida, as mes-
mas cadeiras, apenas com ligeiras variantes, encontram-se repe-
tidas em outras Faculdades da mesma Universidade com a con-
sequente repetição de equipamento, serviços, livros e revistas.

Rudolph ATCON, jperito em sociologia, que se tem dedicado ao
estudo da reorganização sistemática das Universidades latino-ame-
ricanas, escreve a propósito deste tipo de Universidades:

«La Facultad es Ia única unidad académica orgânica en
Ia Universidad Latinoamericana. Por tradición y inércia suas
más que por una ley, nadie concibe ni permite Ia jposibili-
dad de que una universidad este compuesta por unidades de
diversos tipos, no todas ellas facultades».

E, mais adiante, a propósito da cátedra:

«La cátedra es Ia unidad universitária básica, Ia monada
de Ia cual se forman Ias facultades. Si proseguimos el simil de
Ia Facultad-clan, entonces el profesor viene a ser un senor
feudal. Como titular de una cátedra, definida por ley y obte-
nida a través de procedimientos legalmente preestablecidos,
eil iprofesor pasa a ser dueno de um feudo y absoluto gober-
nante de un domínio, con poderes de vida y muerte sobre su
asignatura».

No Colóquio sobre o Ensino Superior e a Investigação, reali-
zado nos fins do ano de 1966 em Caen, cerca de trezentos profes-
sores, investigadores e industriais propuseram que se criasse em
França conjuntos universitários de um novo tipo, caracterizados
por não compreenderem nenhuma Faculdade, mas apenas Departa-
mentos de ensino e Institutos de investigação (voto 1.°). Todo o
pessoaJl docente de cada ramo da ciência passaria a ficar concen-
trado no respectivo departamento.

O colóquio votou ainda a reestruturação das Universidades
existentes, abolindo as Faculdades e transformando-as em Depar-
tamentos de ensino e Institutos de investigação dirigidos por pre-
sidentes eleitos por períodos de duração limitada e não prorrogá-
veis (voto 5.°).

Não é só por fazer desaparecer o feudalismo da cátedra que
esta reestruturação se justifica; ela é ainda necessária e urgente
em virtude de simples razões de eficiência.

Citamos, em relação à Universidade do Brasil, algumas con-
siderações feitas por H. BENJAMIN, em 1965, no seu livro Higher
EducaMon in the American RepubMcs:
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«The situatíon in 1901 at thç Uíiiversity of Brazil, an
institution of relatively modeste size, with 533 «autonomous»,
separate chairs (cátedras) including eighteen in mathematics,
twenty-three in economics, twenty-eight in physics, and thir-
ty-nine in chemistry, will be changed whenever minimum no-
tions of administrative efficiency seep through the Univer-
sity's ivy-clad walls. An university with a total enrollment of
only 9000 which gives elementary instruction in chemistry in-
dependently in the Faculties of Engineering, Philosophy, In-
dustrial Chemistry, Pharmacy, Dentistry and Medicine, with
each cátedra having its own equipment, laboratories, libra-
ries and autonomous team of professors and assistants, assu-
mes a fair-tale quality».

c) Universidades de Institutos, de tradição alemã

As Universidades de tradição alemã, hoje espalhadas por
outros países europeus (Suíça e Holanda, por exemplo), têm as
suas raízes na Universidade de Berlim, fundada em 1810 por
HUMBOLDT. O tipo de Universidade alemã resultou das concepções
científicas da filosofia idealista do princípio do século XIX.
Nessa altura, o culto da verdade científica tinha quase foros de
culto religioso. Daí que se atribuísse à Universidade como primeira
missão a de investigar. Mestres e alunos deviam ter uma preo-
cupação comum: a procura da verdade científica. Por essa razão,
na Universidade de Humboldit, a investigação científica não se
podia separar da transmissão dos conhecimentos nem da prepa-
ração para as diversas funções! sociais.

Na Universidade de tijpo alemão, dá-se liberdade, aos alunos,
de estudarem o que, quando e onde quiserem e, aos professores,
de investigar o que julgarem que merece ser estudado e de divul-
garem os resultados obtidos.

Após a fundação do Império Germânico, em 1871, as Universi-
dades passaram também a ser consideradas instituições ao serviço
da nação.

Depois das Universidades alemãs tradicionais que, ao lado
da Teologia, da Medicina e do Direito, passaram a incluir os estu-
dos humanísticos (Philosophie I) e Científicos (Philosophie II),
apareceram instituições equivalentes, mas especializadas apenas
nos domínios das ciências físicas e da tecnologia: as «Technische
Hochschulen» que, como as Universidades alemãs, foram também
formadas por Institutos Científicos independentes: «Chemisches
Institut», «Mathematisches Institut»», etc.

As Universidades germânicas foram as primeiras a iniciar
estudos sérios nos domínios das ciências aplicadas. Assim, as
«Technisches Hochschulen» surgiram mesmo antes de iniciada
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a industrialização nesse país. Deste modo, a Alemanha encon-
trou-se melhor preparada do que os outros países da Europa
quando a revolução industrial começou a processar-se.

d) As Universidades de departamiento,s, estila americano

As Universidades de -departamentos, estilo americano, não
constituem verdadeiramente um tipo próprio, pois receberam
a influência de alguns dos modelos das Universidades do velho
Mundo.

Algumas instituições de ensino superior americanas datam
do período colonial [Harvard (1636), Yale (1701), New Jersey
(1746) (mais tarde, Princeton Univ.), King's College (1750) (mais
tarde, Columbia Univ.) Philadelfia (1755), para citar só algumas
delas], e, como era de esperar, receberam a influência britânica.
Assim, Harvard e Yale seguiram o modelo de (Cambridge, enquanto
que as outras tomaram como padrão as Universidades escocesas.

Só depois da revolução é que nos E. U. as instituições desti-
nadas ao ensino superior passaram a usar a designação de Univer-
sidade. Mas o desenvolvimento espectacular das Universidade ame-
ricanas só veio a dar-se cerca de 35 anos depois da guerra civil.
Para isso contribuíram os seguintes factos:

1) o estabelecimento de novas Universidades com fundos ofe-
recidos por particulares;

2) terem as Universidades tomado, como seus, os problemas
da comunidade;

3) terem sido as primeiras a criar um novo escalão de estu-
dos para pós-graduados;

4) terem encontrado os caminhos para fazer face ao cresci-
mento explosivo da massa estudantil, com a instituição
dos «Júnior Colleges» e «extension courses» e à rápida
obsolescência dos conhecimentos com os «recycling or
refreshing courses»;

5) terem sabido dar a flexibilidade e a maleabilidade neces-
sária aos seus programa^, pela opção de matérias de um
«curriculum» muito vasto, de modo a tornar fácil a
adaptação do ensino às rápidas mutações sofridas pela
sociedade.

Na segunda metade do século XIX, muitos Norte-Americanos
frequentaram Universidades alemãs.
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A primeira Universidade estruturada em moldes germânicos
foi a de John Hopkins (1876), tendo sido extraordinária a influên-
cia que exerceu sobre todo o ensino superior. No período de 1876 a
1900, todas as principais Universidades americanas, estimuladas
pela Universidade de John Hopkins, começaram a incluir estudos
adiantados para alunos pós-graduados. Desde 1872 que Harvard ti-
nha iniciado o ensino para graduados sob a vigorosa e dinâmica di-
recção do presidente ELIOT, mas, como ele próprio afirmou ,o depar-
tamento respectivo só começou a caminhar resolutamente depois
do exemplo brilhante dado pela Universidade de John Hopkins.

As novas Universidades de Qark, Stanford e Chicago foram
decalcadas na de John Hopkins, isto é, segundo o modelo ger-
mânico.

Um marco importante, não só para o ensino superior ameri-
cano como para o desenvolvimento económico desse país, foi
o «Morril Act»», no qual em 1863 o Governo federal ficou autori-
zado a oferecer terrenos para neles se instalarem escotas destina-
das, preferentemente, €úo ensino da agricultuira e das artes mecâ-
nicas, sem excluir outros estudos científicos ou clássicos.

Depois da guerra civil até princípios! deste século, o ensino
universitário americano evoluiu rapidamente, quer horizontailmente
(ampliação do número de cadeiras oferecidas no «eurriculum» das
universidades com o consequente aumento das possibilidades de
opção), quer verticalmente (com a instituição de cursos regulares
para pós-graduados).

Os «extension programs» tiveram início nos E. U. já no fim
do século passado. Em 1960, a maior parte das Universidades do
Estado e muitas particulares tinham organizados estudos desse
tipo que englobavam cerca de 700 000 estudantes a tempo completo
(nos seus «campuses»), algumas centenas de milhar a tempo
parcial e cerca de 175 000 por correspondência. A este respeito
o exemplo mais frizante é Q do «University College», da Universi-
dade de Maryiland que, em 1960, ofereceu:

400 cursos em 70 localidades! do território do Estado e, em
colaboração com as «U. S. Armed Forces», organizou cursos de
extensão para marinheiros, soldados, aviadores e pessoal civil
empregado pelas forças armadas em 24 países e 160 instalações,
assim distribuídos:

400 cursos em 13 países europeus, do Reino Unido à Turquia;

250 cursos em 42 instalações do Oriente, a maior parte no
Japão e na Coreia;

50 cursos em 8 instalações atlânticas, desde Thule (na Groe-
lândia), Labrador, Islândia, Açores até às Bermudas.
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Se tivermos em conta a alta percentagem de alunos em idade
escolar que frequenta o ensino superior nos Estados Unidos, com-
preenderemos o interesse e a necessidade destes cursos de extensão.

As universidades americanas encontram-se estruturadas! em
departamentos e os estudos que oferecem dividem-se em:

«júnior colleges»
(«lo'wer division»)

«undergraduate courses»
«sénior colleges»

division»)

«postgraduate courses»

Os métodos de ensino vão do tutorial aos seminários, e ainda
às aulas magistrais, e a maneira de medir o progresso dos alunos
faz-se por um sistema, algo peculiar, em que as classificações são
ponderadas por «credit hours», dependentes do número de horas
semanais destinadas a cada disciplina estudada.

Os primeiros dois anos dos estudos superiores são frequen-
tados nos «Júnior Colleges», instituição que foi criada com o fim
de fazer face à avalanche de alunos que acorre às universidades.
Deste modo, os alunos podem cursar a primeira parte dos es-
tudos, próximo dos seus lares e com menor despesa. Por outro
lado, os «Júnior Colleges» têm ainda outra função, pois dão uma
preparação de certo modo completa, embora curta, para os alunos
que interrompam os estudos nessa fase.

Os cursos para pós-graduados são da competência das «Gra-
duate Schools» que, ao contrário das outras escolas, não têm
geralmente instalações separadas, pessoal docente próprio ou orça-
mento privativo. O seu corpo docente é constituído pelos melhores
professores dos vários departamentos! sob a orientação do «Dean»
da «Graduate School».

Em resumo: o ensino superior americano tem três atributos
que o distinguem:

a) extrema diversidade;
6) extraordinária dimensão;
c) rápida evolução.

Existiam em 1962-63 duas mil, e cem universidades america-
nas e são da ordem das centenas os cursos de opção que cada
universidade importante oferece aos seus alunos.
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5. A Universidade perante os condicionalismos dos últimos anos

Ninguém duvida hoje que o desenvolvimento económico
depende do nível científico e tecnológico e este da quantidade
e qualidade dos cientistas, engenheiros, administradores, econo-
mistas, etc, isto é, do pessoal formado pelas universidades. Por
isso os economistas e os educadores se debruçam, em conjunto,
sobre os problemas do ensino, procurando enquadrá-los nos planos
de desenvolvimento.

A revolução científica, que estamos vivendo nestes últimos
anos, criou condições muito particulares à ciência e à tecnologia.
Mas, se por um liado as possibilidades abertas pela técnica quase
nos aparecem como ilimitadas, o seu aproveitamento, indispen-
sável para o crescimento económico e bem-estar social, só é possí-
vel com um nível científico e tecnológico elevado.

Ã Universidade cabe formar a mão-de-obra superior e promo-
ver a investigação fundamental necessárias a todo esse processo.

A política, iniciada em 1959 em muitos países da Europa
e da América, com o fim de acelerar o ritmo das inovações técni-
cas, contribuiu para criar, progressivamente, como que em cadeia,
condições muito especiais — com incidências no ensino e na inves-
tigação— as quais se podem resumir nos seguintes pontos:

a) Crescimento rápido do número de estudantes universi-
tários;

6) Velocidade espectacular da evolução da ciência;
c) Carácter interdisciplinar da investigação científica;
d) Rápida obsolescência dos conhecimentos;
e) Equipamento científico muito sofisticado, dispendioso e de

desactualização bastante rápida.

Visando o futuro, a Universidade deve preparar-se para, den-
tro de vinte anos, estar em condições de receber cerca de metade
da população que sai do ensino secundário, a qual, nessa altura,
englobará a totalidade da classe de idade correspondente1.

Isso significa que a evolução deverá processar-se a ritmo
muito apressado, sobretudo em países como o nosso, onde, em
1960/61, só 4,2 % da população com a idade correspondente, fre-
quentava o ensino superior.

Este problema de crescimento apresenta-se, praticamente em
todos os países, com mais ou menos acuidade e desde há anos que,
em muitos deles, foram constituídas comissões para procurar as
soluções adequadas.

1 Os Estados Unidos atingiram já esse objectivo em alguns dos Estados
e, no conjunto, cerca de % desses jovens segue estudes universitários.



O maior obstáculo a vencer consistirá em conseguir os pro-
fessores suficientes para assegurar um ensino tanto quanto possí-
vel individual- (socrático) para a grande massa de estudantes do
futuro. Os métodos modernos (televisão, instrução programada,
máquinas de ensino, etc.) virão certamente a desempenhar um
papel importante no ensino superior. Deles disse recentemente
Sir Eric ASHLEY: «far from dehumanizing and mechanizing ins-
truction these modern devices... (may) actually encourage indi-
viduality».

Outra solução será a de utilizar alunos pós-graduados como
tutores dos que iniciam os estudos superiores.

Extraímos dos Travaux pour Je plan français — Réflexions
pour 1985, a seguinte passagem:

«Peut-être en 1985 aura-t-on appris que de bons élèves
de dernière aiuiée peuvent enseigner mieux leurs camarades
plus jeunes que beaucoup de professeurs ne le font — ce qui
leur permettrait à eux-mêmes d'ailleurs de iparfaire leurs
connaissances et de gagner réellement un salaire. Peut-être
aussi le service de f ormation sera-t-il apparu comine ayant une
importance égale au service militaire, et une fraction notable
des jeunes gens les plus aptes à cela sera-t-elle mobilisée pour
pendant deux années ipar exemple, jouer oe role nécessaire
d'intermédiaires entre Tinimense masse des enseignés et Télite,
malheureusement peu nombreuse, des maítres de Téchelon
supérieur.»

Às Universidades compete ainda realizar a investigação
fundamental, sem descurar a que se apresente como mais perti-
nente ao desenvolvimento económico. Por outro lado, tem que
tentar satisfazer a procura de mão-de-obra de alto nível (cientis-
tas, engenheiros, economistas, administradores, sociólogos, arqui-
tectos, médicos, etc), que os planos de desenvolvimento venham
a origíinar.

Como os conhecimentos estão em constante desactualização
pela adição cada vez mais frequente de novas descobertas e como,
era virtude disso, a jpreparação que os alunos recebem só é sufi-
ciente para escassos anos à frente, a Universidade precisa de ensi-
nar a aprender, de preferência a preencher a memória dos seus
estudantes com muitos factos destinados a perderem rapidamente
o valor. Este aspecto da rápida desactualização dos conhecimentos
leva a encarar desde já as tarefas de formaçãQ contínua através
de cursos de reciclagem periódica.

Por outro lado, a rápida evolução da ciência origina novas re-
lações entre matérias antes consideradas bem distanciadas, sur-
gindo entre elas novas disciplinas. Tal facto justifica a necessidade
de um constante evoluir da Universidade — no sentido horizontal —
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pela inclusão dê novas disciplinas nos seus programas. O mesmo
fenómeno leva a fazer progredir a Universidade—em sentido
vertical — por meio da criação de cursos pós-graduados e núcleos
de investigação, os quais, cada vez mais, vão tendo características
inter ou pluridisciplinarea

É também sinal dos tempos que correm o uso de equipamento
muito sofisticado, dispendioso e em rápida desactualização na
investigação científica. Esse facto, aliado ao aspecto interdisci-
plinar da ciência actual, impõe a existência de grupos de investiga-
dores suficientemente numerosos. Surgiu assim, nos últimos anos,
o conceito de limiar de eficácia na investigação fundamental, os
quais se situam, em média, entre 15 e 30 investigadores.

Todos estes novos condicionalismos põem problemas graves
e urgentes ao ensino superior. Porém, a Universidade é das insti-
tuições que mais resistência oferecem às modificações. Neste
aspecto, tem sido muitas vezes comparada à Igreja, porque ambas
tendem a tomar uma atitude contemplativa e estão pejadas de
tradições e rituais.

As pressões dos temjpos são tão fortes que até a Igreja se
actualiza e, assim, a Universidade tão-pouco pode evitar esse
sopro de renovação.

Torna-se, no entanto, mais fácil criar novas Universidades
voltadas para o presente do que fazer descer as antigas das suas
torres de marfim.

Até há pouco, a Universidade não tolerava sequer que proble-
mas, como critérios de admissão de alunos, tipos de ensino, pro-
gramas de estudo, etc.,, fossem discutidos por gente estranha. Esses
assuntos são actualmente considerados do domínio público e sujei-
tos a discussão por comissões de peritos, alheios à Universidade,
e em termos semelhantes aos usados nos casos da construção de
um novo hospital, de uma barragem ou de uma central atómica.
Todos esses problemas têm interesse geral e serão financiados
pelos dinheiros públicos; assim, interessa que sejam postos em fun-
cionamento com economia, sem perda de tempo e com eficiência.

Em resumo: são muito importantes! e de índole variada os
condicionalismos com que se defronta a Universidade de hoje.
Essas forças impelem-na a renovar-se e a readaptar-se de modo
a poder servir de elemento propulsor do crescimento económico.

Há vinte anos, somente os países ricos se podiam dar ao luxo
de ter boas Universidades!; hoje a situação inverteu-se e só poderão
ser ricos os que as tiverem.

6. Reacções observadas e novas experiências universitárias

No começo desta década iniciou-se por toda a parte um movi-

116



mento tendente a transformar a Universidade, de modo a torná-la
capaz de satisfazer os anseios e as aspirações da nova sociedade
tecnológica.

A verdadeira explosão dos conhecimentos, que se vinha obser-
vando cada vez com maior intensidade, associada ao progresso da
técnica e ao crescente acesso de estudantes ao ensino superior
foram já de si pressões muito fortes. No entanto, também se reco-
nheceu que as Universidades não deviam mais ficar isoladas e indi-
ferentes às circunstâncias do ambiente que as rodeava, antes pre-
cisavam de estar atentas a esses problemas para os evitar ou
procurar equacionar e resolver. Viu-se ainda que a Universidade
devia actuar em relação estreita com os planos de desenvolvimento
económico e social, quer prodigalizando os seus sábios conselhos
durante a fase preparatória, quer treinando o pessoal especiali-
zado, em número e qualidade, necessário para que esses planos
se concretizassem, quer realizando investigação fundamental e apli-
cada em ligação com os mesmos.

Como resultado das reacções antes indicadas, começaram
a surgir, por toda a parte, grupos de trabalho para procurar rever
as estruturas do ensino superior à luz das necessidades actuais
e dos recursos existentes.

A comissão nomeada no Reino Unido, em 8 de Fevereiro
de 1961, sob a presidência de Lord ROBINS, é disso um exemplo.
Idênticos movimentos foram também tomados à escala suprana-
cional pela OCDE (Grupo de Estudos sobre os Aspectos Eco-
nómicos do Ensino) para a área que compreende os países mem-
bros, pelo Inter-American Development Bank para a América
Latina, e pela Unesco para os países subdesenvolvidos.

Pouco a pouco, foram aparecendo recomendações que, de um
modo geral, se podiam sintetizar na criação de novas Universi-
dades, na ampliação de outras existentes ou na reestruturação das
que a necessitassem. E, deste modo, começaram a surgir novas
Universidades por todo o lado, tantas ao mesmo tempo, como nunca
se tinha visto antes. Compreende-se facilmente que o planeamento
de instituições de ensino superior se tenha convertido numa nova
especialidade, que exista já um Boletim da Associação Interna-
cional de Universidade® e que se promovam reuniões internacio-
nais dos responsáveis peias novas unidades criadas.

Fundar uma nova Universidade foi sempre uma tarefa de
grande responsabilidade, mas nunca tanto como hoje em dia em
virtude de os meios necessários (edifícios, equipamentos, biblio-
tecas, etc), serem actualmente muito mais dispendiosos e de se
tornar indispensável uma muito criteriosa aplicação dos recursos
disponíveis.

Desta sorte, um dos primeiros aspectos da organização de
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uma nova Universidade ê a sua dimensão ideal, entendendo-se por
tal o número óptimo de alunos a que se destina.2

A dimensão ideal pode ser procurada pelos métodos da ciência
económica usados à escada das empresas. Os custos unitários de
produção seguem curvas que se apresentam sob a forma de U,
isto é, os custos descem até um certo ponto para voltarem depois
a subir. No caso da Universidade, explica-se a parte descendente
da curva porque pequenas unidades não permitem a utilização
completa das instalações, do equipamento ou das bibliotecas
e porque são hoje necessários muitos especialistas diferentes para
levar a cabo os programas de pesquisa. A parte ascendente é devida,
em primeiro lugar,, ao facto de se tornarem menos frequentes e
mais difíceis as relações entre alunos e professores, à medida que
a dimensão da Universidade cresce, e, depois, por ficarem progres-
sivamente mais complexos os aspectos administrativos.

Na Alemanha, a nova Universidade do Ruhr está a ser or-
ganizada para 12 a 15 mil estudantes com a possibilidade de vir
a receber 20 mil. Em comparação, as outras novas Universidades
alemãs projectadas em Ratisbona, para 6 mil estudantes, em Bre-
men, para 5 mil e em Constância, para 3 mil, serão relativa-
mente pequenas.

Excluindo a de Londres, que é na verdade uma federação~de
Universidades, as Universidades britânicas têm 4 a 5 mil alunos,
ou foram agora projectadas para esse número, estando, contudo,
prevista a sua expansão até cerca de 8 mil.

Em outros países, e em média, tem-se considerado, como limite
aceitável, o de 10 a 20 mil estudantes.

Um segundo aspecto é o da alternativa entre os diversos tipos
de arranjos respeitantes à residência dos estudantes e (professores.
Nas Universidades tradicionais observa-se uma grande diversidade,
desde a ausência completa de facilidades deste género até à exis-
tência de alojamentos para a grande maioria dos estudantes.

De um modo geral, as novas unidades têm considerado habi-
tação para mais de metade dos seus alunos. O sistema de aloja-
mento adoptado tem variado desde os «Co&leges»3, levemente
diferenciados dos tradicionais de «Oxbridge» mas destinados

2 Este problema foi abordado em 1964 numa Conferência dos Reitores
de Universidades Europeias. Nos volumes 8 e 4 do Bv&letin of the Inter-
national Association of Universtities, correspondentes aos anos de 1963 e 1964,
encontram-se diversas referências ao mesmo assunto. O Relatório de ROBBINS,
nas págs. 152 a 156, trata também da dimensão ideal das Universidades e esse
foá também um dos aspectos mais importantes da Conferência «The University
as a production Unit», proferida por I. OLIVERA, reitor da Universidade de
Buenos Aires, nas «1965 Roundtables do Inter-American Development Bank»
sobre o Ensino Superior na América Latina.

3 Universidade de York (U. K.), York (Canadá).
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igualmente aó ensino, aôs «Colégios Mayòrés» 4, aòs «hall of resí-
dence» dispersos no «Oampus» 5 ou distribuídos na proximidade
e perpendicularmente às Escolas de Estudos, de maneira a dar ao
conjunto características de um local urbano concentrado6. Nal-
guns casos procuraram-se soluções arquitectónicas que dessem às
residências de estudantes, distribuídas por vulgares prédios de
andares, o aspecto dos «Colleges» tradicionais e usou-se, com esse
fim, a construção tipo «duplex» para que existisse a escada inte-
rior, símbolo dos velhos «Colleges» 7.

As instalações destinadas a estabelecer o convívio entre os
alunos e entre estes e os professores não têm sido também des-
curadas, havendo sido geralmente colocadas junto dos restauran-
tes universitários. Tem-se preferido, a um só restaurante muito
grande, a existência de vários, mais pequenos, dispersos entre os
outros edifícios.

Mas o terceiro aspecto, talvez o mais delicado, é o da unidade
académica que deve ser escolhida. A maior parte das novas Uni-
versidades britânicas optaram pela «School, of Study» como base
operacional da sua estrutura comunitária. Cada uma dessas esco-
las organizará o ensino e a investigação dentro da sua própria área
de interesses e de acordo com as necessidades que lhe sejam comu-
nicadas do exterior, criando cursos, expandindo-os, contraindo-os,
combinando-os ou dividindo-os e, ainda, levando a cabo programas
de investigação, isoladamente ou em associação com outras Esco-
las. Cada aluno e cada professor ficarão adstritos a uma dessas
unidades (identificáveis, muitas vezes, por ocuparem edifícios ou
grupos de construções separadas), mas sem que isso signifique
que, respectivamente, não leccionem ou frequentem outras das
«Schools of Study» da mesma Universidade. Fomenta-se, pelo con-
trário, a mais estreita colaboração entre todas, de modo a evitar
que qualquer delas se possa sentir fechada em si própria.

A Universidade de Navarra, fundada pela «Opus Dei» em Ou-
tubro de 1952, ficou ainda dividida em Faculdades e só conseguiu
libertar do sistema medieval das «oposiciones» 25 % dos seus pro-
fessores 8. Contudo, a divisão de Faculdades é mais teórica do que
prática. A atestá-lo citamos as pailavrasi de I. RASINES («La Uni-
versidad de Navarra», Table Ronde, Out. 1964).

«Igualmente, cada cátedra tiene su personalidad, pêro no
es un compartimento estanco; tanto desde el punto de vista

4 Universidade de Navarra.
5 Universidades de Monash, Sussex e Brunel.
6 Universidade de Bath.
7 Universidade de East Anglia.
8 Os restantes lugares deverão ser preenchidos por catedráticos das Uni-

versidades estatais.
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docente como en todos los aspectos relacionados con Ia inves-
tigación científica, hay entre cátedras y centro® diversos una
permeabilidad y una intercomunicación muy intensas. Por
ejemplo, los laboratórios donde los alunos realizan Ias prácti-
cas de ciências básicas no se repiten: ai no pertenecer en
exclusiva a ima Facultad, son comunes para todos los alun-
nos de Ia Universidad que tienen en sus planes de estúdio
aquella disciplina. Es el caso de Ia Bioquímica, a cuyo labo-
ratório acuden los estudiamtes de Ias Pacultades de Ciências,
de Medicina o de Farmácia. De esta forma no se multijplican
inutilmente Ias instalaoiones y aparatos, y se someten a pleno
ampleo los existentes. Así se aprovechan ali máximo Ias con-
signaciones de que se dispone. De igual forma, los equipos
de trabajo científico son muy coherentes entre si, pêro están
ordinariamente integrados por investigadores de diversas Fa-
cultades o cátedras».

A Universidade de Navarra adoptou o sistema tutoria! de en-
sino e dos Colégios Mayores ligados a clubes de debate e activi-
dades circum-escolares próprias.

Como exemplos, que mostram o empenho que a mais jovem
Universidade /peninsular logo manifestou pelos problemas de de-
senvolvimento, basta citar a criação dos Institutos de «Estúdios
Superiores de Ia Empresa» e de «Secretariado y Administración»,
o primeiro dos quais é hoje considerado uma das melhores esco-
las de administração da Europa e o segundo um dos mais eficien-
tes na preparação de secretárias ao nível universitário.

Finalmente, um quarto aspecto é o da escolha dos métodos
de ensino a utilizar. Nos parágrafos anteriores, fizemos já nume-
rosas referências a este assunto e, em virtude disso, acrescenta-
remos apenas, como exemplo, a distribuição adoptada pela Uni-
versidade de Bath para os cursos de engenharia, ciências físicas
e naturais, e ciências sociais. (Vd. gráfico da pág. seguinte).

7. A Universidade portuguesa e o desenvolvimento económico-
-social

Em 1963/64 as quatro Universidades portuguesas metropoli-
tanas apresentavam as dimensões seguintes:

Universidade Clássica de Lisboa 9500 alunos
Universidade Técnica de Lisboa 4 300 »
Universidade de Coimbra 6 000 »
Universidade do Porto 4 900 »

Total 24700 »
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Métodos de ensino em frês cursos típicos

Curso de Engenharia

Curso de Ciências

Curso de Ciências Sociais

0 5 10 15 20 25 30

Horas por Semana

Teóricas

Seminários

Tulorials"

Aulas de
Laboratório

FONTE: The Proposed Vniversity of Bath. A Tech-
nological University Development Plan.
Beport Nr. 1 (1965).



Ò Relatório do P. R. M. •, ao estudar a evolução dos efectivos
escolares do ensino superior, previu ser necessário criar condições
que permitam fazer face a acréscimos de 5000 alunos entre 1965
e 1969 e 6000 alunos entre 1970 e 1974 para o ensino científico
e técnico e de 2400 a 3200, respectivamente, nos mesmos interva-
los de tempo, para os restantes tipos de ensino superior10.

Considerando que, dadas as dimensões actuais, não se justi-
fica a expansão de qualquer das Universidades existentes, mas
apenas a sua reestruturação, de molde a aumentar-se a eficiência,
só pode concluir-se que vai ser preciso estudar, com muita urgên-
cia, a criação de novas unidades universitárias.

Por outro lado, é altura de se conseguir, de alguma maneira,
que os alunos da Universidade se distribuam pelos diversos cursos
mais de acordo com as necessidades do desenvolvimento econó-
mico. Neste aspecto, estamos muito longe de atingir uma situação
lisonjeira, como o Quadro seguinte deixa ver.

Portugal

França

Canadá

E. U. A

Suécia

Reino Unido ..

Japão

N"oruega

Países Eng. por 100 forma-
dos em direito (1960)

194

468

422

447

585

857

700

458

Número de matrículas
na engenharia por 100

em direito
im 1950 em 1960

152

(d)

(d)

(d)

156

(d)

118

(d)

79

229

6)13

444

244

340

170

196

(d) —- desconhece-se o número.
FONTE: Relatório da O. C. D. E.: Manpower and Educational Attainment Characte-

Hatica.

9 Evolução da estrutura escolar portuguesa (Metrópole). Previsão para
1975. Projecto Regional do Mediterrâneo.

10 As frequências nos anos lectivos 1964-65 e 1966-67 excederam as
previsões do PRM.
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"Om problema tão ou mais grave do que esse é o baixíssimo
aproveitamento conseguido pelos alunos. Em 1960/61, 4,2% da
população entre os 20-24 anos frequentou o ensino superior. Essa
percentagem com|parava-se favoravelmente com a de muitos ou-
tros países (3,5% Espanha; 5,8% Reino Unido; 7% em média
na Europa Ocidental, 30'% nos Estados Unidos). Porém,, o indi-
cador — número de estudantes graduados em ciências, por 10 000
habitantes, teve, em 1963, o valor de 3 % em Portugal contra
13 % valor médio europeu. Percentagens de reprovações tão altas
como as que se observam entre nós devem ser consideradas anor-
mais e significam que os métodos usados no ensino — praticamente
os escolásticos — não são os mais adequados. Esse facto, aliado a
uma certa falta de sentido de finalidade que se observa no nosso
ensino superior, e a não existência de cursos para pós-graduados
justificam não só o fraco rendimento do ensino, como a pouca
tendência para a «inovação» observada no nosso País.

Estes e outros aspectos, como o da descentralização das Fa-
culdades — concentrando as cadeiras básicas em Institutos inde-
pendentes —, o da redução e modificação dos «curricula» dos cur-
sos superiores, o da criação de cursos semestrais com o dobro de
aulas semanais, etc, foram já por nós ventilados, há anos, em
artigo intitulado «A Reorganização Industrial; e a Universidade».
Esses pontos de vista, com as alterações próprias das mudanças
provocadas pelo tempo, tem ainda actualidade e têm sido defen-
didos ou postos em prática em muitos outros países, nomeada-
mente naqueles onde as Universidades foram ou estão a ser refor-
madas. São exemplos disso as recomendações da reunião de Caen,
em França, as palavras de ATCON sobre a Universidade Latino-
- Americana e as de BENJAMIN referentes à Universidade brasileira,
a qual parece começar a trilhar outros caminhos.

Por serem flagrantes as semelhanças que apresenta com o que
dissemos há seis anos, em vez de repetir o que escrevemos então,
preferimos transcrever, do artigo de Henrique de BARROS sobre a
Universidade Federal de Minas Gerais intitulado «Uma nova dinâ-
mica universitária»,, o recorte:

«O segundo passo11 de tal nova dinâmica universitária
foi a criação, ainda não completada mas já em fase adian-
tada, dos chamados Institutos Centrais.

Trata-se de órgãos com estatutos próprios e atribuições
específicas destinados a ensinar ciências puras e a centralizar
o ensino de certas matérias básicas afins de vários cursos e
até agora ministradas em cadeiras dispersa® pelas diversas
Faculdades e Escolas. A ideia não é inédita, nem as suas van-

11 O primeiro corresponde à criação de Colégios Universitários.
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tagens (economizar recursos humanos e materiais) e os seus
inconvenientes (prescindir de certas diferenciações por vezes
profissionalmente justificadas) são incontroversos, como é
aliás bem sabido por todos quantos estão a par da discussão
já velha em torno do problema, mas a verdade é que os res-
ponsáveis pela UFMG se declaram inteira e firmemente con-
vencidos de que os Institutos Centrais virão a alcançar o
maior êxito e se mostram, não menos resolutamente, dispostos
a construí-los e a pô-los em execução. Leiam-se, a propósito e
como justificação, as palavras seguintes contidas na já citada
brochura informativa: «Tome-se, por exemplo, a Física. Há
actualmente cursos de Física em várias Faculdades e Esco-
las (Medicina, Odontologia, Engenharia, Arquitectura, Farmá-
cia, Bioquímica, Veterinária, Filosofia), cada uma com seus
laboratórios, equipamentos e pessoal especializado. Doravante,
tudo isso estará integrado, com melhor aproveitamento, no
Instituto Central de Física, evitando-se a dispersão de ins-
trumentos, de técnicos e de cientistas».

Talvez que a criação de novas Universidades (provavelmente
duas12) possa arrastar as antigas com o seu exemplo. Essas novas
unidades deverão considerar, principalmente, o ensino das ciências
físicas e naturais, da tecnologia e das ciências sociais.

A propósito da necessidade de expansão das instituições des-
tinadas ao Ensino e à Investigação das ciências e da tecnologia,
o Relatório cie ROBBINS chamou recentemente a atenção para o facto
de países como a Suíça,, a Holanda e a Suécia deverem muito da
sua prosperidade à maneira hábil e inteligente como têm sabido
tirar partido dos seus limitados recursos, e relacionou este aspecto
com a existência, nesses países, de pelo menos uma escola superior
de Tecnologia, tipo MITls [como as de Zurique (ETH) e Delft] por
cerca de 6 a 7 milhões de habitantes.

De acordo com esta relação, parece que uma das novas Uni-
versidades a criar urgentemente em Portugal deveria ser do tipo
antes referido.

Oxalá que, para não caírem no pecado de só copiarem os mo-
delos dos outros, os encarregados de estudar e planear as novas
Universidades portuguesas não venham a cometer outro maior: o
de desconhecerem e desprezarem a enorme experiência acumulada
além-fronteiras durante estes últimos anos.

12 Tendo em conta as previsões do PRM para 1975 e a dimensão ideal
da Universidade, aliás só atingível ao fim de alguns anos de crescimento
por fases, julgamos que se impõe criar, com brevidade, mais da que uma
unidade.

13 Massachusetts Institute of Technology.
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