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A crise do Ensino
Superior: relações
com o Ensino
Secundário
A transmissão do saber, apontada como
um dos objectivos da Universidade, engloba
a formação de professores do ensino secundário. Mas, nas condições actuais, esta formação é, por um lado, insuficiente, porque
não ensina a ensinar e, por outro, excessiva,
visto exigir o grau do licenciado. Nas Faculdades de Letras, a formação de professores
do ensino secundário demora cinco anos, tornando-se urgente abreviá-la. Assim se contribuiria para o aumento do número de
professores, exigido pela expansão do ensino,
devendo melhorar-se, ao mesmo tempo, a
sua preparação pedagógica.

1 — De entre os objectivos assinados a Universidade 1 está,
tradicionalmente, a transmissão do saber e, de certo modo enquandrada nesta perspectiva, a instrução e também a formação dos
futuros professores do ensino secundário liceal e técnico. Dir-se-ia
até que a Universidade serve primordialmente esse objectivo: faz
o ensino de certas matérias, com vista a produzir licenciados.
E o diploma de licenciatura é (ou era até há bem pouco) a condição sine qua non para o exercício do magistério. A Universidade
satisfaz, deste modo, não só um dos seus fins específicos, como
contribui para o preenchimento dos quadros do ensino secundário.
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Será esta transmissão do saber adequada ao exercício da
profissão de professor do ensino liceal e técnico? Numa espécie
de grito de alarme, ainda há pouco se chamava a atenção para
a descida quase vertiginosa, de ano para ano, do «nível qualificativo» das massas escolares2. Terá acaso relação com a preparação que a Universidade dá (ou com o despreparo q^ue admite)
a má qualidade do ensino? Para as graves deficiências3 qualitativas, que se têm apontado ao novo sistema educacional , poderá
a Universidade oferecer soluções?
Analisarei apenas o caso das Faculdades de Letras que preparam para o exercício da profissão de (professor de certas matérias do Ensino Liceal e do Ensino Técnico Profissional (Comercial e Industrial). Outros o fizeram já, com autoridade, em
sectores da sua competência; assim, por exemplo, o eng. Manuel
ROCHA, num magistral ensaio sobre A Reforma do Ensino da Engenharia 4 e, para o caso da Medicina, entre outros, o prof. Eduardo
COELHO 5 .

Segundo a Reforma das Faculdades de Letras, promulgada
em 1957 pelo decreto n.° 41 341, «o ensino das Faculdades de Letras deve
propor-se três finalidades:
l.a Formação de um escol no domínio das letras e da cultura
humanística, em sentido lato;
2 a Preparação de professores de ensino secundário^ particularmente de ensino liceal, e de peritos de antros ramos da vida cultural; a
3. Aprendizado da investigação científica no âmbito das disúipUnas aí professadas.
Atentemos apenas na segunda finalidade, por ser a que directamente se articula com o tema que me foi proposto: «relações entre
o ensino superior e o ensino secundário; o problema da preparação
específica de professores para os liceus e as escolas; técnicas».
dia contesta —seja ele católico, liberal ou comunista— que são três os fins
primordiais que a Universidade deve propor-ise: formação cultural dois futuros
dirigentes da Sociedade e da Nação; transmissão do saber, com vista à preparação para o exercício das profissões intelectuais de grau mais elevado; invésligação cientifica e preparação de futuros investigadores, com vista ao progresso da própria ciência que lhe compete transmitir às novas gerações» (cf.
Convivium, Revista de Investigação e de Cultura, S. Paulo, Brasil, Março de
1963, pp. 3-19; este artigo foi pela primeira vez publicado no jormal Encontro,,
n.° 38, de Fevereiro de 1962).
2
Cf. José G. Herculano de CARVALHO, O ensino em crise-, separata da
Revista
Rumo, Agosto de 1966.
3
Cf. A. Sedas. NUNES, «Desenvolvi/mento e modernização da sociedade
portuguesa», in Botletim da Ordem dos Engenheiros, vol. 12, n.° 3—Maio/
/Junho
de 1967.
4
Cf. A Reforma do Ensino da Engenharia, Lisboa, 1962 (Congresso do
Ensino5 de Engenharia).
Cf. Da problemática da Universidade (o seu sentido ecuménico e nacional), Lisboa, 1962.
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Comece-se pela verificação de quanto tempo é consagrado
pelo ensino superior à instrução e formação do futuro (professor
do ensino secundário. Segundo o texto da aludida Reforma das
Faculdades de Letras, as licenciaturas têm uma constituição disciplinar que se distribui por cinco anos. Se acrescentarmos que
o grau de licenciado só é conferido a quem defenda «uma dissertação sobre assunto das disciplinas do grupo respectivo», e se
recordarmos que acontece ser necessário, pelo menos, um ano para
a elaboração daquela dissertação, concluiremos que, na melhor das
hipóteses, a preparação de professor de ensino secundário exige
seis anos de estudo. No que respeita a tempo para a preparação do
professor de ensino secundário, convirá ainda lembrar que aos seis
anos de estudos universitários se devem acrescentar dois anos de
prática pedagógica no chamado estágio, isto na hipótese de o candidato a professor desejar beneficiar das vantagens da integração
num quadro de6 serviço que, entretanto, lhe não garante, ipso facto,
a efectividade . Oito anos de estudos é tempo de preparação demasiado largo.
A Universidade despende cinco anos na instrução e formação
do futuro professor do ensino secundário. Ora, a experiência prova
que se torna urgente, no caso dos candidatos ao magistério do grau
secundário, reduzir o tempo da sua estadia na Universidade. Neste
ponto já se insistiu, a propósito de simplificação de cursos e ao
verificar-se que «entre nós a duração dos cursos excede,7 na maioria deles, o que se exige nos países mais adiantados» .
A primeira conclusão, nesta perspectiva da relacionação do
ensino superior com o ensino secundário, será a seguinte: redução
do tempo de preparação na Universidade para a profissão de professor do ensino secundário. Redução para quantos anos ? Da estruturação do curso exigido como habilitação para professor do grau
secundário do ensino, dependerá a duração da estadia do futuro
professor na Universidade.
Tenho-me referido à instrução e formação recebidas, partindo
do pressuposto de que o ensino superior não só alcança instruir,
como formar o espírito* do universitário.
Se percorrermos os planos de estudos, se atentarmos no quadro das disciplinas das Faculdades de Letras, verificaremos que
houve a intenção, confessada, de integrar no âmbito das licenciaturas cadeiras formativas (cf. pág. 4 da Reforma das Faculdades de Letras, decreto n.° 41 341, editado pela Imprensa Nacional,
em 1957).
6

Os professores do ensino liceal ou técnico que tenham obtido aprovação
no chamado «exame de estado» alcançaram a categoria de professores auxiliares,7 mas tal não lhes garante pagamento nais férias e outras regalias.
Cf. Orlando RIBEIRO, Problemas da Universidade, Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa, 1964, pp. 58 e segs.

Entretanto, em vão se demandará, integrada na estrutura dos

cursos, disciplina que vise à formação pedagógica do futuro professor. Nada que se assemelhe, de longe, a algo como Didáctica
Geral, Didáctica Especial (do ensino das línguas vivas, da comunicação do saber, etc.)1. O estudante universitário que se prepara
para professor do ensino secundário não tem a menor ideia do
como ensinar; não tem prática pedagógica, não tem ocasião de
conseguir uma preparação adequada ao exercício da profissão que
parece ter escolhido.
Fazem parte do quadro das disciplinas das Faculdades de Letras uma série de disciplinas de carácter propedêutico, como Introdução aos Estudos Linguísticos, Teoria da Literatura, Teoria da
História, etc, disciplinas «destinadas a dar mais larga base teórica de campo às especialidades,8 e, dentro destas, uma formação
científica mais sólida e diversa (História da Civilização Grega;
Ontologia e Antropologia Filosófica; Estética e Teorias de Arte,
etc). Teve-se em vista «a mais larga base teórica, a formação
científica mais sólida e diversa», etc, mas não se encarou a 'preparação específica para o ensino secundário.
Ora, o curso que se destinasse à preparação dos futuros professores do ensino secundário poder-se-ia reduzir a três anos de
escolaridade que indkãsse já a didáctica geral e a especial. O primeiro ano teria um carácter predominantemente propedêutico e
incluiria as disciplinas que visam à «iniciação metodológica, a fundamentação e à problemática geral» (decreto 41 341, pág. 10).
Nos dois anos seguintes incluir-se-iam as disciplinas dos quadros das diversas licenciaturas, que a contituiriam com as matérias do ensino a que o futuro professor se destina. Neste quadro
de disciplinas deveriam integrar-se as que dizem respeito às técnicas do ensino, à pedagogia didáctica, como experimentação de
métodos, etc O primeiro ano seria, em certa medida, comum a
todos os cursos e, no segundo ano, os que se destinassem a uma
licenciatura para o ensino seguiriam um curriculum adequado à
sua futura missão. Os diplomados com esta licenciatura entrariam logo, sem mais exames, no exercício do magistério e seriam
adequadamente pagos, de modo- a dignificar-se a profissão.
Além das licenciaturas que preparariam profissionais — professores do ensino secundário e peritos de outros ramos da vida
cultural, haveria, na Universidade, um mestrado que capacitaria
para o ensino superior e para a investigação. O mestrado obrigaria à frequência da Universidade durante cinco anos, sendo o seu
curriculum, ou quadro de disciplinas, só no primeiro ano, comum
com o quadro de disciplinas das licenciaturas. Nos outros anos
8
Cf. texto da Reforma das Faculdades de Letras, Decreto n.2 41 341,
Jmprensa Nacional de lisboa, 1957, p. 11.
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a instrução e formação dos alunos seriam diferenciadas conforme
se destinassem à licenciatura ou ao mestrado. Este daria acesso à
carreira universitária e seria o grau exigido para doutoramento.
Mas não convém entrar, agora, na explanação do que se refere
ao curriculum do mestrado, pois tal nos afastaria do ternário que
me foi proposto.
Retorno ao tema das relações do ensino superior com o ensino
secundário.
Na actualidade, creio poder afirmar que, pelo menos, no que
se refere às Faculdades de Letras — e só a estas me refiro —
as relações entre os dois graus de ensino são teóricas e inexistentes. Explico-me: são teóricas na medida em que aceitamos o
pressuposto de que o ensino que se comunica na Universidade
e o modo como de se comunica visa a instruir e a formar o futuro
professor do grau secundário. São inexistentes, pois não há convívio profissional e organizado entre os agentes dos doisi graus de ensino; não há colóquios em que, sem preconceitos de casta, se dialogue sobre o que o futuro professor do ensino secundário —
liceal ou técnico — necessita que a Universidade lhe dê com vista
à sua missão. Não há cursos de pós-graduação, que levem a uma
actualização de conhecimentos, à discussão da problemática que
a ambos os graus de ensino e seus agentes interesse, etc. Um inquérito que visasse a recolher, nesta matéria, as opiniões de professores secundários e do ensino superior poderia ser um óptimo
ponto de partida, como instrumento de trabalho. Mas basta fazer,
a título
exemplar, uma sondagem nos Programas do Ensino Liceal 9, no que respeita ao ensino da Língua e Literatura Portuguesas.
Designa-se, aliás, com a rubrica inadequada de Língua e história pátria o ensino que só no 3.° ano se chama de Português
e que a partir do 6.° ano inclui «o estudo convenientemente graduado da história da literatura portuguesa, baseado na leitura e
análise literária dos textos». O programa abrange para o 6.° ano
a Época Medieval e parte da Época Clássica ou seja obras que
ao longo dos séculos XII, Xin, XIV, XV e XVI o engenho e a
arte dos Portugueses produziram. Para o 7.° ano se reservam os
séculos XVII, XVIII e XIX. O século XX já não entra no âmbito
do programa do ensino liceal. Perguntamo-nos se tal se justifica,
e se não se deveria, atendendo ao interesse que os alunos manifestam pelo «moderno», começar, no 5.° ou 6.° anos, pelo estudo
de alguns autores do século XX (F. PESSOA, por exemplo), e encaminhar as leituras de modo a procurar-se a génese de certos fenó9
Em confronto e contraste com os programas do Ensino Liceal, os programas de Português do Ensino Técnico Profissional parecem-nos mais elaborados e mais adequados aos objectivos visados.
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menos literários, recuando-se, no tempo, até às «origens» da nossa
literatura. Mas não nos incumbo analisar e comentar os programas do Ensino Liceal que, entretanto, urgirá refundir e refazer.
Incumbe-nos, no entanto, verificar que o professor do ensino secundário, posto perante certos parágrafos do programa, não encontrará, por vezes, no quadro das disciplinas que frequentou na
Faculdade de Letras, resposta adequada a problemas que lhe são
agora postos. Talvez nos estágios em funcionamento nos Liceus
Normais e nas Escolas Técnicas se procure remediar certas
lacunas. Mas a grande maioria dos professores do ensino secundário, liceal ou técnico, não> passa por aqueles «estágios».
Numa futura e próxima reforma das Faculdades de Letras
será necessário que o quadro das disciplinas das licenciaturas se
estabeleça em articulação com as matérias dos (programas do ensino secundário. Tal reforma deveria ser precedida de estudos
feitos por especialistas e debatida em público constituído por peritos competentes. Esta criação de uma licenciatura para o ensino
secundário em nada prejudicaria o fim primeiro que a legislação
universitária de 1911 atribuiu às Universidades: «fazer progredir a ciência pelo trabaJlho dos seus mestres e iniciar um escol
de estudantes nos métodos de descoberta e investigação científica»
(cfr. Diário do Governo, de 22 de Abril de 1911).
No Regulamento da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, de 4-II-1932, que ainda hoje rege esta Escola, o artigo 11.°
atribui como fim à Faculdade: «a cultura e o progresso das ciências filológicas, históricas, geográficas, filosóficas, pedagógicas,
bem como a preparação científica para o exercício das profissões»
(de professor do ensino liceal e técnico?), mas nenhuma especificação, nenhum esclarecimento se acrescenta. Ê de lamentar que
não exista entre nós publicação destinada a debater, periodicamente, os resultados e os rumos do ensino; revista que arquivasse
aos vários níveis (ensino primário, secundário e superior)
trabalhos de investigação e de análise que pusessem de manifesto
os bens e os males do 10
nosso ensino e visassem a planos e projectos
de realização futura . Ainda na perspectiva de uma reforma,
conviria encarar a hipótese de as Faculdades serem constituídas
por Xnstitutos-básicos e Institutos de Investigação.
Até agora as relações entre o ensino superior e o ensino secundário têm-se processado no âmbito das Faculdades; ali tem
10

O caso das revistas
Arbor e Palestra, a l.a órgão dos professores do
a
Ensino Liceal, e a 2. órgão do Liceu Normal de Pedro Nunes, são casos
excepcionais a 'assinalar. A Revista Portuguesa de Pedagogia (de Coimbra)
teve vida efémera. A publicação dos Trabalhos Preparatórios do Estatuto da
Educação Naâional (edição do Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção
Educativa, vol. I, 1966, e vol. II, 1967), é penhor de que não irá legislar-se,
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sido feita a preparação científica do futuro professor do Ensino
Secundário. Ora esta preparação exigirá que além da transmissão
do saber,, que além da participação do estudante, segundo as fórmulas mais viáveis, na investigação científica, a Universidade promova a sua integração na vida concreta da profissão. Como? Por
que vias? Da orgânica e da estrutura dos Institutos-básicos (ou
até mesmo da orgânica e estrutura na Universidade das licenciaturas para o magistério) dependerá a eficiência da formação,
adequada ao ensino secundário. Não significa tal adaptação que
a Universidade deva renunciar a uma das suas funções mais vitais:
a de investigar e ser mestra de ciência. Se a Universidade se
demitisse desta sua missão — a de uma actividade criadora —
limitaria os seus objectivos e resignar-se-ia a ser transmissora
do saber adquirido, da ciência-feita.
Tal equivaleria a uma espécie de amputação, de graves1 consequências para a vida nacional.
2 — «A Universidade deve ser o padrão por onde se cifra o
que diz respeito à inteligência; a sua missão é duplicada: de escola, quando provê de novos sujeitos as classes excepcionais; de
academia, quando os seus membros, vivendo pela ciência e para
a ciência,, têm na mão o facho dos progressos especulativos». Esta
definição1X da missão da Universidade, que é de Alexandre HERCULANO e tem mais de 100 anos, é ainda hoje válida.
Nesta perspectiva se justifica cabalmente que se diga e repita que a Universidade está em crise. Está em crise, como escola
e está em crise como academia, na acepção de centro de investigação e progresso. No âmbito do tema que abordamos, interessa-nos sobretudo a missão da Universidade como escola. Como provar que está em crise? Os testemunhos e os números iluminarão
talvez o quadro, embora não esclareçam e elucidem integralmente
sobre as raízes da «crise». Comece-se pelos números, por alguns
números. Ainda que, conforme afirmava GOETHE, OS números não
conduzam o mundo, os números dão entretanto imagem de como
se conduz ou comporta o mundo. Reduzindo a proporções domésticas a asserção, talvez alguns números ponham de manifesto certos aspectos da problemática da Universidade na vida portuguesa.
Manejarei apenas alguns, escassos números 12.
sem que bases de discussão sejam estabelecidas. Mas necessário será que essas
bases sejam •amplamente discutidas, para que não surja «de cima», abruptamente, um Estatuto Nacional da Educação, divorciado das circunstâncias e
das metas
concretas do ensino em Portugal.
11
Citado por A. SÉRGIO, in Ensaios, tomo VII, p. 275 (ed. Europa- América,
1054). HERCULANO fez tal declaração em 1841.
12
Números sobre o pessoal docente do Ensino Oficial Secundário (Liceal
e Técnico) forram-me amável e prontamente fornecidos pelo Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção Educativa. Entretanto, como, em alguns casos,
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Focarei o caso da Faculdade de Letras da Universidade ctè
Lisboa. Com uma população estudantil de cerca de 4500 alunos
neste ano de 1967, tem um quadro de: 9 professores catedráticos
(um no estrangeiro); 3 professores contratados; 3 professores extraordinários (encontrando-se um no estrangeiro e tendo acabado
de reformar-se, por atingir o limite de idade, outro); 4 professores
incumbidos de regência; 6 primeiros assistentes (um ausente no
estrangeiro e 2 já com o concurso para professor agregado); 41
segundos-assistentes e leitores (41 + 16 = 57) é de quase 80%,
seja 78 docentes, em exercício. Destes, apenas são efectivos «fazendo parte do corpo docente» os professores catedráticos e os
professores auxiliares ou extraordinários. A percentagem de segundos-assistentes e leitores (41 + 16 = 57) é de quase 80 %,
exactamente 76,9%.
O quadro do pessoall docente ainda hoje vigente na Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa é o que o decreto 20 848 de
1 de Fevereiro de 1932 estabeleceu. Entretanto, aquele quadro adequava-se a uma população discente de menos de 1000 alunos;
e, tendo embora quadriplicado o número dos alunos, o quadro
do corpo docente manteve-se e era ainda, em 1967, o mesmo de
há 35 anos.
Outra série de algarismos, esta referente ao número de inscritos no 1.° ano da Secção de Filologia Românica da Faculdade
de Letras, durante quatro anos sucessivos e o correspondente número de licenciados. Era quadro talvez seja mais flagrante o confronto entre alunos inscritos no 1.° ano e alunos licenciados:
1957-58
43 inscritos
1963-64
2 licenciados
1958-59
46 inscritos
1964-65
4 licenciados
1959-60
65 inscritos
1965-66
7 licenciados
1960-61
62 inscritos
1966-67
13 licenciados
Não se creia, pelo aumento do número de licenciados de 2 para
13, que tenha havido proporcionalmente aumento do número de
licenciaturas.
ainda é necessário actualizar, para 1967, os elementos a manejar e porque
o comentário destes números me situaria talvez já fora do âmbito do tema
que me foi proposto, renunciei ao seu uso. Não quero entretanto deixar de
mencionar aqui, com vivo agradecimento, os nomes dos srs. eng. Prostes da
FONSECA e dr. Luís SÍLVEIRA, que amavelmente atenderam os meus pedidos.

Em 4 anos, para 216 inscritos há a assinalar 26 licenciaturas,
o que representa menos de 10%, percentagem significativa, que
convirá interpretar.
Havemos de pensar que muitos destes alunos, quase 200, têm
capacidade para a carreira que escolheram. Que lhes aconteceu?
Mas antes de se tentar esclarecer tal situação, comente-se a situação que os números respeitantes ao corpo docente implica ou
pressupõe. Se no corpo docente de uma Escola só 21 professores
têm, segundo deve deduzir-se, amadurecimento e experiência do ensino e curriculum que dê garantias de uma transmissão do saber
fecunda, há-de admitir-se, por hipótese, nos outros casos o recurso
à improvisação como método de trabalho. Ressalvando embora as
excepções, é evidente que uma prematura sobrecarga de responsabilidades prejudicará a formação dos 57 docentes que, em princípio, se preparam para a carreira universitária. Deste estado de
coisas só o orçamento do Estado terá algum benefício; a Nação
essa ficará, a longo prazo, prejudicada com a solução dos «professores mais baratos» (como já alguém lhes chamou). Prejudicada
porque os que têm vocação para o magistério superior vêem gravemente comprometida a sua preparação; prejudicada, porque em
condições deficientes, o ensino há-de ser também, em consequência, deficiente.
E os alunos, por onde se perderam? Na maior parte dos casos estão já em situação de professores eventuais do ensino secundário liceal ou técnico. E chega-se por vezes à situação paradoxal de ter de reprovar um aluno que está a ensinar, há anos
já, possuindo entretanto a Universidade as provas de que este não
tem condições nem saber para ensinar 18.
Se meditarmos, ainda que ràpidamentei, sobre o significado
de certos números, eles dir-nos-ão algo. Assim, por exemplo, no
ensino liceal há 934 professores do quadro (590 efectivos, 218 auxiliares e 126 contratados) e 1690 professores eventuais. Com diploma de curso superior e aprovação ou exame de estado no estágio pedagógico, há apenas 890 ou seja só 1/3 do professorado do
ensino secundário. Dos 2/3 restantes há conhecimento de mais
de 100 (124 ao que parece) professores tendo como habilitação
apenas a frequência de cursos superiores ou de algumas disciplinas de cursos superiores. Esta percentagem tende a aumentar e
acarretará graves consequências para o ensino.
De uma informação 14, com números fidedignos, colhemos que
13
O professor J. Gonçalo H. CARVALHO faz menção do paradoxo de que
um indivíduo seja simultaneamente declarado «oficialmente apto para ensinar
e inapto para aprender a arte de ensinar (no caso de reprovação no exame de
admissão ao Estágio) ou então apto para exercer o magistério num estabelecimento particular», in Rumo, Agosto de 1966: «O ensino em crise».
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só 39,8 % dos professores do ensino secundário pode considerar-se
de carreira: «muitos dos outros nem sequer são qualificados, pois
apenas têm frequência de cadeiras universitárias ou cursos de
letras sem exame de licenciatura. Alguns prestam serviço pela
primeira vez, logo em exames, sem o mínimo de prática pedagógica».
O caso dos professores do 2.° Grupo — Português e Francês —
é particularmente grave: são eventuais 329 professores (para um
total de 425, dos quais apenas 59 são efectivos). Quais as habilitações destes professores eventuais? Mas ter-se-á acaso o direito
de exigir «habilitações», quando a situação e os vencimentos do
professor não estão em correspondência com a «categoria» social
em que devia inserir-se? Mas talvez não valha a pena prosseguir
neste sentido; só uma análise pormenorizada da situação do ensino secundário em Portugal pode dar uma imagem precisa da
realidade. Entretanto, os números e certas informações, de proveniência oficial ou não, são já suficientes para deixar entrever um
estado de coisas que, a prolongar-se, representará algo de catastrófico no plano da cultura nacional.
Assim, por exemplo, no volume II dos Tràbaihos Preparatórios do Estatuto da Educação Nacional 15 podem colher-se, entre
outros, muito significativos,, os seguintes elementos: que os liceus
estão superlotados, o que cria situações de emergência; e em muitos casos estas tendem, lamentavelmente, a tornar-se definitivas,
com grave prejuízo para alunos e professores; que se confirma
ser de mais de 50 % (53,1 % exactamente) a percentagem dos
professores liceais eventuais e destes 10% não possuem licenciatura; que em 1963 não foram providos, por falta de concorrentes,
112 lugares de professores efectivos dos liceus, etc.
Mas, a prosseguir neste rumo de comentário a alguns números e informações, desviar-nos-íamos, talvez, de certo modo? do
tema das relações entre o ensino superior e o ensino secundário
e do problema da preparação específica de professores paru os
liceus e as escolas técnicas.
Ê na Universidade, nos seus centros de ensino, através dos
seus órgãos e dos seus métodos de transmissão do saber que se
processam relações entre o ensino superior e o ensino secundário.
3 — Na Universidade se inscrevem os que optam pelo ensino
secundário como profissão. Um dos primeiros [problemas a enca14

Documento que também me foi comunicado pelo Gabinete de Estudos
e Planeamento
da Acção Educativa.
15
Edição do Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção Educativa,
Usboa, 1967.
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rar, nesta perspectiva, será, pois, o da orientação e selecção profissional 16.
Ora, não existe, entre nós, orientação profissional adequada às
necessidades que se fazem sentir cada vez mais; não existe uma
orientação profissional organizada como serviço publico que faça
uma triagem séria, entre os candidatos ao ensino.
A população das Universidades continua a crescer, e é normal
que assim seja. Só não é produtivo, do ponto de vista nacional,
que quase só a frequentem os que a fortuna dotou de meios de
acesso aos bens da cultura e a outros bens. A população universitária tem tendência a crescer, o que é normal numa sociedade
em desenvolvimento; mas todas as classes — iprivilegiadas e não
privilegiadas — hão-de constituir a massa universitária; será em
função dos valores decorrentes da inteligência e outras aptidões
que o acesso à Universidade se justificará. Se a orientação profissional ralizasse a sua função, o potencial da «inteligenzia» nacional seria aproveitado e os quadros do ensino enriquecer-se-iam.
A Universidade atravessa uma crise, como escola, em parte
por não estar preparada para as consequências da explosão demográfica e da evolução social que nela se projectam.
Urge acorrer com meios de solução aos males mais agudos da crise; urge criar condições de recrutamento de docentes; urge reformar estruturas e tradições; urge renovar os conteúdos e os métodos do ensino. Urge investir neste sector capitais
que são o penhor do mais seguro rendimento, ainda que a longo
prazo. Investir na educação é garantir o futuro da Nação. Não
investir na educação é pôr em risco a sobrevivência cultural do
País. Ora em relação ao rendimento nacional o nosso País está,
no respeitante a investimento na educação, nos últimos lugares
da escala: depois de nós só a Colômbia, Equador, Brasil e Índia 17.
Dois termos se equacionam, nesta {perspectiva, muito estreitamente: Universidade e vida nacional. Talvez que metodologicamente devêssemos ter começado por aqui, ao abordar o tema das
relações entre o ensino superior e o ensino secundário.
±& Q prOtf. Émile PtiANCHARD, autor do estudo Fondements

d'une plani-

fication pédagogique au Portugal (que constitui o I volume dos Trabalhos
preparatórios do Estatuto da Educação Nacional ed. Gabinete de Estou dos e
Planeamento da Acção Educaíáva, Lisboa, 1966), ocupou-se, aia Revista Biblos,
XXII, 1952, pp. 101-138, dos «Problemas de selecção e de orientação mo limiar
da Universidade».
17
A ordem é, segundo o quadro de FEDDING, «Expenditure on Education,
Statistics and Comments» (in Ag ROBINSON e J. E. VAIZEY, The Econom\ics of
Education, MacMillan, New-York, 1966, p. 41), a seguinte: Estados Unidos, Canadá, Suécia, Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, Alemanha Ocidental, Bélgica, Dinamarca, França, Noruega, Finlândia, Holanda, Itália,
Japão, Espanha, Portugal, Colômbia, Equador, Brasil, índia.
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Da imagem que a Universidade de si der, muito se pode inferir no que respeita à sociedade portuguesa. HERCULANO queria que
a Universidade fosse «o padrão por onde se afira o que diz respeito à inteligência». Nestes termos se justifica o interesse e as
reacções que a Universidade, como instituição, tem despertado
ultimamente. Técnicos de [planeamento universitário 18, responsáveis directamente empenhados nos rumos da Universidade, especialistas que são chamados a rever as estruturas com vista a
reformas que renovem a instituição, todos se têm debruçado, com
várias e «desvairadas» intenções, sobre a Universidade como problema.
Para uns, como ATCON, «Ia reforma de Ia universidad representa el mejor19 camino y el mas directo y mas corto para Ia reforma social» .
Pax Romana, organismo internacional que reúne, em duas
secções, intelectuais, professores, investigadores, etc. (MIIC) e
estudantes (MIEC), consagrou,20em 1952, o seu XXII Congresso ao
tema Mis,sion de VUniversité . O trabalho de Helmut HATZFELD,
professor da Universidade Católica de Washington, intitulado
UUniversité et Ia société, é um estudo magistral, rico de sugestões
e de experiências, que convirá aproveitar.
HATZFELD analisa com desassombro uma série de problemas
como o das reformas dos estudos universitários, a sua articulação
com a sociedade contemporânea, a integração de certas disciplinas
e matérias nos
«curricula» da Universidade como Universitas litterarum, etc.21.
Em 1961 o volume intitulado Dokumente zur Hochschulreform (1945-1959) 22, organizado por Holf NEUHAUSS, dá imagem
da seriedade das preocupações dos responsáveis germânicos e dos
seus métodos de trabalho com vista às reformas da Universidade.
Já anteriormente, em 1956, o dr. Werner THIEME publicara o substancioso volume Deutsches Hochschulrecht2S. No ano passado, a
revista Eco, de Bogotá, já citada na nota 18, publicou
um longo
ensaio de R. ATCON,, que se baseia em HUMBOLDT 24 e se estrutura
como comentário do grande pensador alemão. Este estudo visa a ffa18
Rudolph P. ATCON que é perito no âmbito das estruturas e reformas
universitárias, publiaoM uma aniálise de «estrutura da Universidade Latino- Americana (cf. La Universidad latino^arriericana, E. Buchoilz, Bogotá,
Colômbia, 1965) e dois longos artigos intitulados «La transformación estructural de Ia universidad alemana» na Revista Eco, Bucholz, Bogotá, n.os 71
e 74-75
(respectivamente de Março e Jumho-Julho de 1966).
19
Cf. Revisfoa Eco9 n,° 37-39, Maio-Julho, 1963, p. 2,
20
Cf. La Mission de VUniversité,
P . LETHIELLEUX,, ed., P a r i s , 19*53.
21
In Mission de VUniversité, pp. 71-115.
22
F r a n z STEINER, V e r l a g Gmb Wiesbaden, 1961.
^ E d . p o r C a r i HEYMANNS, V e r l a g K G , Berlin-Kõln, 1956.
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cultar à Universidade alemã matéria e base para diálogo sobre «reformas universitárias». Aborda os problemas do ensino e da investigação, da formação e selecção de professores, dos objectivos da
Universidade, sua missão perante a sociedade e o estado, etc. Trata
da autonomia universitária e suas consequências, faz a história
da legislação referente às Universidades alemãs; formula princípios de teoria e prática administrativa; defende a unidade da investigação e do ensino no magistério universitário e relata casos
e experiências da vida universitária alemã e pugna por soluções
muito concretas e práticas (cf., por ex., págs. 251 e segs. do n.°
74-75 da citada revista Eco). Mas é preciso resistir à tentação
de recensear este denso estudo e de o citar, em longos excursos.
Assinale-se, entretanto, a seriedade e a coragem com que enfrenta
os problemas da Universidade alemã, ousando as críticas, encarando os males e propondo soluções.
No caso da França, ainda há pouco esta Revista deu notícia
do Colóquio de Caen no artigo de Adérito Sedas NUNES «Para uma
reforma da Universidade: um importante debate
em França»25.
26
E um volume como UEducaiion Nationále , em que colaboram
professores universitários e peritos dos vários sectores que interessam à Educação, dá testemunho da importância atribuída a
esta e da preocupação posta na análise dos seus problemas.
A Inglaterra enfrentou com o Robbin's Comitee os problemas
da instrução e da educação, inclusive os da Universidade. Na sobriedade de um livro breve, mas
denso, Sir James MOUNTFORD deu-nos, em British Universities 27, uma informação segura em que se
transmite uma problemática viva. Em Espanha ainda há pouco
um número extraordinário de Cuademos para el diálogo era dedicado ao tema Universidade. Nele colaboraram J. Luís ARANGUREN,
Martin RETORTILLO, P. Lain ENTRALGO, Angel LATORRE, Aguilar
NAVARRO, Ruiz-Gimenez CORTES, etc. De assinalar o artigo «7 respuestas sobre Ia Universidad»28, do prof. Ruiz-Gimenez, actual
presidente de Pax Romana, não só pelo seu conteúdo como por assi24
O memorial de HUMBOLDT, que ATCON comenta, foi extraído, conforme
diz, da obra de E r n s t ANRICH, Die Idee der Deutschen Universitâtr que arquiva
textos dos séculos XVIII e XIX referentes aos problemas da Universidade.
Esta obra foi traduzida em 1959 com o título «La vlea de Ia Universidad
alemana», pela Editorial Steamerica, de Buenos Aires. São 524 pfáginas, onde

se transcrevem, entre outros, textos de F I C H T E , SCHLEIERMACHER, HUMBOLDT,
NlETZSCH, SCHELLER e JASPERS.
25
26

Cf. Análise Social, n.° 16, vol. IV, 1966, p p . 684-696.
Publicado sob a direcção de Jean-Louis Crémieux BRILHAC, P . U . F . ,
P a r i s , 1965.
27
Sir J a m e s MOUNTFORD, British Universities, Londom, Oxford, University Press, 1966.
28
Vid. Cuademos para el dialogo, número V (extraordinário), Maio,
1967, p p . 94-95.

nalar um método muito louvável usado pelo Ministério da Educação

de Espanha: o inquérito directo ao® professores.
Entre nós talvez se deva assinalar o ano de 1953 como data-ponto de partida para uma tomada de consciência, cada vez mais
lúcida e mais exigente. Em dois volumes (o primeiro editado e
o 2.° apenas policopiado) intitulados O Pensamento Católico e a
Universidade recolheram-se os trabalhos realizados por ocasião
do I Congresso Nacional da Juventude Universitária Católica29.
No 2.°30volume que se subintitulava Situação universitária portuguesa
, há muitos elementos ainda não suficientemente explorados S1. No respeitante à ideia que o estudante universitário tem
da profissão conclui-se pela quase ausência da «Profissão na Universidade». São de muito interesse os capítulos «A preparação
específica para a profissão»; «O universitário português e os problemas da preparação profissional»; «A Universidade Portuguesa
perante o problema da profissão»; «O ensino das Profissões na
Universidade», etc.
Com resultados do II Inquérito Geral à Universidade, publicou-se este ano Situação e opinião dos Universitários 32.
Pode afirmar-se, ao compulsar a obra, que os universitários
portugueses têm consciência dos fins do ensino universitário (formação de uma cultura superior, desenvolvimento da capacidade de
investigação, preparação profissional); mas que a preparação para
a profissão, a avaliar pelos índices revelados nas respostas referentes ao estudo, é deficiente e escassa.
Posto o problema do ensino universitário com vista à preparação profissional, os inquiridos consideram que esta não é no
conjunto satisfatória e tem tendência para deficiente. Quanto às
soluções propostas, qptam quer pela «modificação da estrutura
das cadeiras existentes (46,7%)», quer «por um maior contacto
com a prática profissional» (37,9%).
Há, em Situação e opinião dos universitários, uma problemá29
No primeiro volume se publicaram os estudos magistrais dos Professores Braga da CRUZ (Origem e evolução da Universidade), M. Corrêa de
BARROS (Fins da Universidade) e Galvão TELES (Vida institucional da Universidade) .
30
São autores dos três tomos, que constituem este 2.° volume de O Pensamento Católico e a Universidade, Maria Manuela SILVA, António COIMBRA,
Adérito Sedas NUNES, João Resina RODRIGUES, Jorge Biscaia da Silva PINHO
e Maria de Lourdes PINTASSILGO.
31
Os dados e as informações que este 2,° volume contém, hão-de ser
tomados em conta, quer para uma Reforma do Ensino, quer para a fundamentação de uma Pastoral universitária, na hipótese de tal vir a realizar-se.
Na América Latina, o Departamento de Pastoral Universitária da Conferência Episcopal Latino-Americana (CELAM) .publicou;, há pouco, um documento de capitai importância: Pastoral Universitária, Buga, 1967.
32
Inquérito promovido pelas Direcções-Gerais da Juventude Universitária Católica, Codes, Lisboa, Março, 1967.
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tica viva, só na aparência, encoberta pelos números; os números
possibilitam uma profunda análise da situação da Universidade
na vida portuguesa e as conclusões que dela decorrem põem problemas que urge equacionar eS3 resolver. Se os Aspectos quantitativos do ensino em Portugal punham, em 1961, graves problemas aos responsáveis pelos destinos da instrução e da cultura,
entre nós, Situação e opinião dos universitários demonstra, como,
no caso particular da Universidade, tais problemas continuam em
1967 a ser graves e a exigir radicais soluções. Estas soluções implicam reforma das estruturas e investimento. Para este efeito,
necessário se torna que 34para a «cultura, e o mesmo é dizer, para
o progresso da Nação» , nada falte; se não se investir na educação arriscamo-nos, por falta de progresso, a sossobrar numa
«apagada e vil tristeza». Ê que, na admirável síntese do
Prof. Pierre JACCAKD, da Universidade
de Lausanne, investir na
educação é investir em homensS5. Toda a reforma, porém, para
lá das alterações administrativas, ou das modificações de estrutura, exige e visa a criação de condições fecundas para a acção
pedagógica. Nesta perspectiva se há-de reformar a Universidade,
com vista a prossecução dos seus fins, designadamente aos da
preparação dos professores do ensino secundário, liceal e técnico.
Mas já foram ouvidos os professores? Já se lhes pediram opiniões,
opiniões fundadas e respostas adequadas aos problemas da instrução e da educação em Portugal?36.
Já foram inquiridos os professores do ensino superior 37 sobre
problemas concretos e soluções concretas concernentes à crise da
Universidade? Digo, oficialmente inquiridos, para que a obra urgente da reforma do ensino seja obra colectiva, realizada ipelos
que desejam reformar uma instituição pela qual deve ser aferido
quanto respeite à cultura e à inteligência.
Há sinais de que a Universidade continua a merecer a atenção dos que nela ou com ela se sentem comprometidos. Alunos
em colaboração com alguns professores, solicitados por aqueles a
83
Publicação, d a a u t o r i a de J o s é de M a t o s TORRES, e d i t a d a pelo Gabin e t e de Investigações Económicas do I. S. C. E . e F . , Lisboa, 1.961.
34
Com e n e r g i a e certo a m a r g o r , o Prof. A. J ú l i o d a Costa P I M P Ã O fez
menção d a necessidade vital de investimentos n a c u l t u r a ,
identificando-a
com o p r o g r e s s o d a N a ç ã o (cf. Panorama
da Cultura
Portuguesa,
Edições
P a n o r a m a , Lisboa, 1966).
•3,5 P i e r r e JACCARD, Investir
en hommes, L a u s a n n e , C e n t r e de Recherches
E u r o p é e n n e s , 1905.
36
Os dois volumes de Trabalhos
preparatórios
do Estatuto
da
Educação Nacional
s ã o j á u m s i n a l positivo n o c a p í t u l o d a « F u n d a m e n t a ç ã o de
u m a planificação pedagógica em P o r t u g a l » e n o do « P l a n e a m e n t o d e acção
educativa—'ensino particular».
37
U m i n q u é r i t o do t i p o a q u e o prof. Ru«iz-Gimenez CORTÊS f a z i a a l u s ã o
(Cuademos
para el dialogo) t Maio, 1/967, s e r i a i n s t r u m e n t o d e t r a b a l h o

a aproveitar para estatutos ou projectos de tfefonwas da educação.
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testemunhar sobre a crise da Universidade, organizaram como universitários responsáveis um número
de Estudos sobre «A Universidade e o estudante — hoje»138. «Porque a Universidade e o
modo como os estudantes nela se integram está em discussão; 39porque a revisão das estruturas universitárias é imperativa» , a
redacção de Estudos, revista de cultura e formação católica, de
Coimbra, consagrou um número monográfico a temas universitários.
Imperativa é a revisão das relações entre o ensino superior
e o ensino secundário; imperativas também as reformas das estruturas dos dois ensinos, quantitativas e qualitativas. No caso
da Universidade, com o aumento do número de alunos (e de desejar é que ele cresça também em qualidade), se as estruturas! se
não modificarem, agravar-se^á o mal-estar e a «crise» assumirá
aspectos que nenhuma dinâmica evolutiva poderá sanar.
Ê evidente que «a crise da Universidade não é um mal especificamente» nacional; o fenómeno acusa-se, em muitos países.
Mas acontece que nesses outros {países o mal está em vias de ser
debelado e reformas radicais ou reformas de evolução (sem perigosos saltos sociológicos) encontram-se já nas primeiras fases de
aplicação.
Enfrentem-se corajosamente certos tabus; criem-se condições
de preparação e selecção de professores; condições! de acesso fecundo à Universidade, com vista aos benefícios que a sociedade
tem direito a receber daquela; estude-se uma coordenação viável
entre os programas de várias matérias (no ensino secundário);
pague-se condignamente aos agentes do ensino, de modo a poder
exigir-se-lhes uma competência que garanta o bom nível do seu
trabalho. Mas, não vale a pena alongar a lista40 do que deve fazer-se ou organizá-la em cadeia de perguntas . O que está em
causa é a Universidade como lugar onde se forjam e formam pessoas humanas, «lugar onde se ensina o conhecimento universal» 41
e ao mesmo tempo, paradoxalmente, lugar de profissionalização
dos estudos42.

38

Cf. Estudos, Março-Abril, 1967, Coimbra.
Id., p . 204:
Editorial.
U m a série de p e r g u n t a s , como p r é v i o e x a m e de consciência e corajosa
t o m a d a de posição, se fazem n o cap. IV de La crise de croissance et Ia crise
de conscience de Venseignement
supérieur
in Education
Nationale,
F. U. F.,
1965.
41
Cf. The Idea of a University.
J o h n H e n r y C a r d i n a l NEWMAN, p . 7
« t h a t i t is a place of t e a c h i n g u n i v e r s a l knowledge». I m a g e Books, N e w - Y o r k .
42
J . MARITAIN, e m « P l a n o de u m a U n i v e r s i d a d e Ideal» (in Pour une
phihsophie
de Veducation)
faz a l u s ã o a e s t e p a r a d o x o (cf. p . 127, t r a d u ç ã o
b r a s i l e i r a , A g i r , Rio, 1966) com o t í t u l o «Rumos d a E d u c a ç ã o » .
39

40

