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Nunes*

O Sistema Universitário
em Portugal:
alguns mecanismos, efeitos
e perspectivas do
seu funcionamento

A «selecção social» dos estudantes é, em
Portugal, muito estrita. As Universidades,
apesar de se mostrarem relativamente «libe-
rais» na admissão de alunos, participam se-
guramente no rigorismo dessa «selecção». Por
outro lado, as estruturas do sistema univer-
sitário português influenciam sensivelmente
e de um modo que não é o mais vantajoso
para o pais, a distribuição dos estudantes
pelos vários ramos de ensino. Finalmente,
sob a pressão do crescimento da população
estudantil, as instituições universitárias pa-
recem encaminhar-se para uma situação de
«crise generalizada».

PREÂMBULO

Mostrámos, nas: primeiras páginas do artigo anterior, que os
mecanismos sociais do recrutamento universitário são particular-
mente restritivos em Portugal. O primeiro problema que nos
propomos abordar, neste segundo artigo, é precisamente o do modo
como as Universidades participam nesses mecanismos.

Examinámos, por outro lado, a distribuição, global e por
sexos, dos estudantes portugueses pelos distintos ramos de ensino.
Tentaremos adiante efectuar uma análise, forçadamente pouco pro-
funda e incompleta, das incidências, atribuíveis às estruturas do
sistema universitário, sobre essa distribuição.

Adérito SEDAS NUNES — Vd., supra, p. 295.
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Finalmente, numa última secção, procuraremos relevar um
certo número de prenúncios e de factores de uma «crise genera-
lizada» que nos parece a ameaçar as instituições universitárias,
no nosso país.

Quanto ficou dito, na parte final do Preâmbulo do artigo
precedente, a respeito de colaborações e apoios com que o Autor
pôde contar, caberia ser retomado acerca do texto que seguida-
mente se lerá. De nenhuma das afirmações nele contidas, como
aliás de nenhuma das anteriormente expostas, se deve, todavia,
considerar responsável senão quem pessoalmente as subscreve1.

SECÇÃO l.a

A PARTICIPAÇÃO DAS UNIVERSIDADES
NA «SELECÇÃO SOCIAL» DOS ESTUDANTES

1. Introdução; a farte «selectividade social» do recrutamento
universitário português

O facto de os mecanismos sociais do acesso estudantil às Uni-
versidades se revelarem, em Portugal, particularmente restritivos
deve-se — seguramente e em larga medida — à sua forte «selecti-
vidade social».

Comparação entre o n.° de famílias e o n.° de estudantes, nos diferentes
grupos socio-profissionais

QUADRO N.o 1 Ano: 1963/64

Grupos socio-profissionais

1

Grupo sunerior
Grupo médio-alto
Grupo médio-baixo
Grupo inferior

CONJUNTO

N.o de
famílias
(1960)

2

76 365
138 419
543 620

1 237 274

1 995 678

N.o de
estudantes
(1963/64)

3

10 473
10 349
2 748
1039

24 609,

N.o de
famílias

por estudante
(2)

4

7
13

198
1191

81

FONTES: Para (2), I.N.E., X Recenseamento Geral da População, 1960; para (3),
OODES, Inquérito S.O.U., q. 37 b e I.N.E., Anuário Estatístico, 1964.

1 Far-se-ão adiante frequentes remissões para o artigo precedente,
o qual, no texto* será designado por «artigo I», e nas notas de pé-de-página,
simplesmente por «I». Todas as remissões em nota de pé-de-página se refe-
rem à parte central, que leva o título «A Análise Efectuada», do artigo I.
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A este propósito, pode rever-se o Quadro n.° 11 do artigo
precedente ou então consulte-se, de preferência, o Quadro n.° 1,
agora apresentado. Nas camadas sociais onde se concentram os
grupos socio-profissionais superiores, haveria, em 1963/64, um
estudante por cada sete famílias; naquelas onde se acumulam os
grupos socio-profissionais inferiores, ter-se-ia, na mesma data,
um estudante por cada 1191 famílias.

Num outro estudo, paralelo ao que ora e aqui se oferece e que
será publicado proximamente2, procedemos a uma análise compa-
rativa que nos permitiu apurar as duas seguintes séries de con-
clusões. Por um lado,

— submetida a confronto internacional, a «selectividade so-
cial» do recrutamento universitário português manifesta-se extre-
mamente rigorosa;

— o nível de desenvolvimento económico já alcançado pela
sociedade portuguesa seria, porém, compatível com um recruta-
mento estudantil socialmente menos «selectivo», ou, por outras
palavras, socialmente mais «democrático»;

— o alto grau de rigorismo constatado na «selecção social»
dos estudantes portugueses não é, com efeito, nem exclusiva, nem
sequer principalmente, imputável ao baixo nível de desenvolvi-
mento económico do país;

— finalmente, o incremento do padrão nacional de desenvol-
vimento não garante, só por si, que futuramente se verifique, por
efeito induzido espontâneo, uma atenuação muito sensível da
estreiteza que presentemente configura a selecção social do «estu-
dantado» português.

Por outro lado, calculadas, com aceitável aproximação, as
desigualdades que em Portugal se registam no acesso às Univer-
sidades, verifica-se que:

— a fundamental linha divisória entre os que desfrutam de
consideráveis «frequências de acesso» à educação universitária
e os que as têm nulas ou muito escassas, coincide aproximada-
mente, na sociedade portuguesa, com a que separa as camadas
médias-altas das camadas médias-baixas, e não, como por vezes
se supõe, com a que se intercala entre as chamadas «classes
médias» e o operariado fabril e camponês;

— abaixo daquela linha, situam-se cerca de nove décimos
das famílias residentes na Metrópole, circunscrevendo-se, por-

2 Esse estudo intâtular-se-á «A Universidade, na estrutura social por-
tugfuesa» e será inserto em volume especial, sobre «Estrutura e Desenvolvi-
mento da Sociedade Portuguesa», da revista AnáUse SocM.
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tanto, as frequências elevadas (ou relativamente elevadas), ao
decil mais favoravelmente colocado na estrutura social portuguesa;

— a análise diferenciada por níveis de instrução paterna, das
«frequências de acesso» às Universidades revela que, também no
interior dos nove décimos globalmente desfavorecidos, se verifi-
cam grandes desigualdades, devendo-se nomeadamente admitir,
como altamente provável, que, para os indivíduos originários das
famílias cujos chefes conjugam a situação de trabalhador manual
com a ausência de instrução, o bloqueamento do acesso à edu-
cação universitária é praticamente total;

— a informação disponível dá crédito à hipótese de a acen-
tuada restritividade genérica do acesso estudantil ao ensino supe-
rior português se dever, em parte considerável, à ausência ou
nível rudimentar de instrução da grande maioria da população
nacional.

Ê no amplo quadro de coordenadas, definido por estas duas
séries de proposições, que se enxerta o limitado, mas não despi-
ciendo, problema de que vamos seguidamente ocupar-nos: em que
medida, ou de que modo, participam — se é que participam —> os
TJniversidwles, no processo social que imprime ao recrutamento
univers&tário o acentuado cunho de «selectividade social» de que
se reveste no nosso país?

2e O liberalismo do sistema universitário português na selecção
vestibular dos estudantes

Em primeira análise, o sistema universitário português é libe-
ral em relação ao acesso de estudantes. Poucos são, na verdade,
os candidatos a alunos, que os exames de admissão eliminam.
Nos anos recentes para os quais se dispõe de informação estatís-
tica, contaram-se por 14% em 1960/61, 13% em 1961/62, 11%
em 1962/63, 14'% em 1964/65 e 17 % em 1966/673. A grande
massa dos que se apresentam a requerer entrada nas instituições
universitárias não é, portanto, repelida.

Por outro lado, desde os trabalhos do Projecto Regional do
Mediterrâneo4 que se conhece a dizimação sofrida pelas popula-

3 Percentagens obtidas do seguinte modo: n.° de alunos reprovados
em exame de admissão / (n.° de alunos inscritos sem exame de admis-
são + n.° de alunos submetidos a exame de admissão). Cálculos efectuados
por José Angelo CORREIA para o estudo «Análise quantitativa da população
universitária portuguesa», a publicar em Análise Social.

é Vá. C. ALVES MARTINS e outros, Evolução da Estrutura Escolar Por-
tuguesa (Metrópole). Previsão para 1075, Centro de Estudos de Estatística
Económica, Lisboa, 11964.
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ções escolares, em Portugal, após o termo dos estudos primários.
Conforme então se mostrou, por comparação com o número dos
alunos que, em 1950/51, concluiram a 4.a classe, o dos que, no ano
lectivo subsequente, foram admitidos nos cursos secundários não
excedeu 25,5:%; o dos que, cinco anos depois, finalizaram o 2.° ciclo
liceal ou técnico, 13,b %; e o dos que, ao cabo de sete anos, obti-
veram o diploma do curso complementar dos liceus, 5,4 %•

Refazendo os cálculos para um período mais recente, veri-
ficámos que, relativamente ao total das crianças que terminaram,
em 1957/58, a 4.a classe, houve:

— 3§,k% de ingressos, em 1958/59, nos cursos secundários;

— 23,8% de conclusões do 1.° ciclo liceal ou técnico, em
1959/60;

— llffi % de conclusões do 2.° ciclo liceal ou técnico, em
1962/63;

— 5,9 % de conclusões do 3.° ciclo liceal, em 1964/65;

— 6,8% de conclusões do 3.° ciclo liceal ou de habilitações
equivalentes no Ensino Técnico, em 1964/65.

Peca por defeito a imagem, propiciada por esta série de valo-
res, das sucessivas reduções a que foi submetida a «geração esco-
lar» considerada, pois que, em cada ano, o número dos alunos
que encerram com êxito o ciclo primário dos seus estudos é mais
elevado que o dos aprovados em exame de 4,a classe5. Como, po-
rém, idêntica observação se pode fazer a respeito da «geração»
de 1950/51, lícito é concluir que, desta para aquela, aumentou
expressivamente a proporção dos jovens que transitam do ensino
primário para o secundário, mantendo-se entretanto quase sem
alteração as dos que atingem os níveis avançados e terminais dos
liceus e do ensino técnico.

Por outras palavras: na base, a pirâmide escolar pós-primária
acusa sensível dilatação percentual, como se uma parcela propor-
cionalmente maior das famílias tenha espontaneamente decidido
prolongar por mais dois anos, já antes de tal prolongamento se
haver tornado obrigatório, a escolaridade dos seus filhos; a meio
e no topo, no entanto, o estrangulamento do perfil conserva-se
praticamente intacto. Não fora assim, e muito mais amplo segu-
ramente seria o «estudantado» universitário, cujo recrutamento

5 Muitas crianças põem termo aos estudos primários, não com o exame
da 4.a classe, que não fazem, mas com o de admissão aos liceus.
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basicamente se faz6, ano a ano, entre os escassos «sobreviventes»
de cada geração escolar.

Não é, pois, no limiar das Universidades, masi desde antes dos
estudos secundários e ao longo deles que, essencialmente, se\ efec-
tua, no nosso país, a «selecção» dos jovens que terão acesso aos
cursos superiores7. Desta afirmação, pode afigurar-se legítimo
deduzir que não são assacáveis às estruturas ou ao funcionamento
do sistema universitário quaisquer responsabilidades pelo «rigo-
rismo» que, em Portugal, caracteriza aquela «selecção».

Procuraremos, contudo, mostrar, na sequência destas páginas,
que tal corolário não é exacto.

3. As Universidades portuguesas, em face da procura «profis-
sional» e da procura «tardia», induzidas pelo desenvolvimento
económico e pela modernização social

Conforme já em anterior momento (artigo I) fizemos notar,
em Portugal — e também num grande número de outros países —
as Universidades encontram-se institucionalmente concebidas e
ordenadas em função de uma discência ju/veniil, socialmente des-
provida de «responsabilidades» familiares ou profissionais. Todo
o seu dispositivo organizacional se destina, em princípio, a aco-
lher, a fim de lhes transmitir conhecimentos, indivíduos não ape-

6 Escrevemos «basicamente», e não «unicamente», porque se têm de
levar em conta os alunos provenientes do Ultramar (e do Estrangeiro) e os
estudantes «tardios», que só procuram as Universidades anos depois de terem
completado os seus cursos secundários, ou que só «tardiamente» completam
estes, pela via do ensino individual ou doméstico.

7 A fim de melhor apreender o significado da situação portuguesa, no
aspecto aqui focado e face às tendências que modernamente se desenham,
tenha-se presente o que Frank BOWLES faz notar, baseando-se nos resultados
de um estudo internacional comparativo sobre a admissão às Universidades:
«A selecção dos futuros estudantes universitários, outrora quase inteiramente
realizada nos estabelecimentos de ensino secundário, cabe presentemente e cada
vez mais às instituições de ensino superior. (...) Tal mudança deve-se ao que
podemos designar, em termos genéricos, por democratização do ensino de
segundo nível; mais precisamente, resulta de uma evolução que tem na sua
origem a supressão das restrições ao acesso às escolas secundárias. Como
tais restrições são, de facto, processos de selecção, o seu abandono, onde quer
que se haja produzido, ocasionou um acréscimo dos efectivos no ensino de
segundo nível, e por conseguinte, uma expansão do número dos candidatos
à admissão nos estabelecimentos de ensino superior, o que, por sua vez, tem
incitado estes estabelecimentos a elaborar os seus próprios instrumentos de
selecção, a fim de limitar o número das inscrições» (Vd. Frank BOWLES,
Acàès à VEnseignement Supérieur, UNESCO, 1964, p. 59). Reparar-se-á que
a situação portuguesa corresponde às características daquela que o Autor
aponta como sendo a de «outrora», em que a «selecção» dos estudantes uni-
versitários se efectua «quase inteiramente» nos estabelecimentos de ensino
secundário.
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nas ru>vos quanto à idade, como ademais isentos de encargos de
família ou de trabalho.

O princípio em que fundam os seus horários, os seus regimes
normais de escolaridade, os seus métodos pedagógicos e mesmo
os objectivos, níveis e programas dos seuâ cursos é o de que
o aluno, não sendo embora já propriamente um adolescente, tam-
bém ainda não é um adulto, definido pela sua vinculação a «obri-
gações sociais adultas». Tal pressuposto, facilmente se descortina
na linguagem corrente, onde «aluno» e «estudante» se sinonimi-
zam e onde «estudante» é «aquele que estuda», ou seja: aquele
que nenhuma actividade exerce, salvo a de estudar.

Sem dúvida, os esquemas universitários comportam, inclusive
em Portugal, alguns elementos, dos quais o fundamental consiste
no regime, aliás não uniformemente «liberal», da escolaridade
voluntária, que atendem à possibilidade de nem todos os alunos
serem estudantes em tão estrita acepção. Mas, em rigor, o «aluno
voluntário» é, simplesmente, um indivíduo admitido a frequenta*
— sob condições que, dissentindo da lógica essencial da instituição,
manifestamente não coincidem com as que são «normais» dentro
dela8 — um ensino tacitamente pensado, programado, organizado
e ministrado em razão e em função dos «alunos ordinários», que
verdadeiramente representam aqueles a quem o sistema histori-
camente se adaptou. Ora, tanto na imagem que dele se faz a ins-
tituição, como, supomos, na prática social universitária, o «aluno
ordinário» é, efectivamente, por via de regra, um jovem que,
recem-vindo da imaturidade biológica, ainda não atingiu a matu-
ridade social: nem tem família própria constituída, nem se acha
directamente empenhado na estrutura ocupacional da sociedade.
Adaptadas, pois, no essencial, a uma discência desta índole, as
Universidades não o podem estar, simultaneamente, a uma outra,
de características fortemente contrastantes, composta por indi-
víduos profissionalizados e eventualmente casados. Assim, estes
últimos, apesar de nela poderem ser acolhidos pela frincha do
«voluntariado», de facto só aí têim lugar a coberto de uma «anor-
malidade» tolerada e inferiorizante.

Mas passemos do plano das estruturas instituídas, ao dos
comportamentos sociais por elas condicionados. Relembremos, em
primeiro lugar, que, segundo o Inquérito CODES, somente ^5 %
dos alunos que em 1963/64 frequentavam as 23 Escolas de ensino
universitário da Metrópole, aí haviam entrado depois de comple-
tarem 26 anos. Em valores absolutos, seriam portanto cerca de
1100 — à média aproximada de apenas J}8 por Escola — os estu-

8 Na sua contribuição para a presente colectânea de estudos, Rui MA-
CHETE refere-se à «ccvpitis dvminutioy> que* de facto, afecta os alunos voluntá-
rios nos cursos que os admitem». Vdo mpra, p. 244.
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dantes «não-jovens» que já nessa qualidade tinham ingressado
nas diferentes instituições0. Estabeleçamos um paralelo entre
estes valores e os que seguidamente se apresentam: quando em
Novembro de 1962, o Instituto de Estudos Sociais, de Lisboa —
que, não sendo um organismo universitário, todavia dispensa
ensino análogo ao das Universidades—, começou a funcionar,
estavam nele inscritos mais de mil alunos, dos quais 91% com
formação equivalente ou superior à do 3.° ciclo liceal. Essa popu-
lação era constituída, em 70 %, por maiores de 25 anos, e em 30 %,
por maiores de 35 anos. Compreendia, por outro- lado, 70% de
indivíduos com ocupação profissional, quer em serviços públicos,
quer em empresas privadas10. Deste modo, só no restrito (e,
aliás, inseguro) domínio de estudos coberto por aquela instituição,
mais de 700 adultos e profissionais surgiram, num mesmo ano,
a procurar educação pós-secundária. Sabe-se que são igualmente
elevadas as percentagens de adultos entre os inscritos nos vários
institutos particulares de ensino para-universitário que, também
no ramo das Ciências Económicas e Sociais, têm sido ultimamente
criados em Portugal13.

Cremos que só é possível compreender estes factos, admitindo
que existe no país — proveniente de camadas demograficamente
«não-jovens» e/ou economicamente «activas» — uma considerável
procura potencial de instrução superior, à qual as Universidades
não dão resposta adequada e que, por isso mesmo, se dirige para
outras instituições. Tal procura apenas transparece, sem dúvida,
no mencionado ramo das Ciências Económicas e Sociais. Por mo-
tivos a seguir expendidos, julgamos, no entanto, que também se
manifestaria, e provavelmente com intensidade, noutros domínios
—como os da Ciência e da Tecnologia —, se acaso aí se instituís-
sem estruturas de ensino que lhe facultassem oportunidades de ex-
pressão.

Com efeito, o processo de mudança social, implicado pela mo-
dernização das sociedades tradicionais e pelo desenvolvimento
económico, tende naturalmente a induzir um surto continuado
de procura profissional e de procura tardia de estudos superiores
e universitários. A progressiva transformação, quer das condições
operacionais dos sistemas económicos, quer das próprias estru-
turas produtivas, exige qualificações técnicas, administrativas e
científicas que só em mínima parte a população activa possui12.

9 Vd., supra, Quadro n.° 17, do artigo I.
10 Cfr. a informação publicada, sob o título «Instituto de Estudos So-

ciais», in AnáUse Social, II (5), Janeiro de 1964, p. 150.
11 ̂  As Estatísticas da Educação, do INE, só fornecem dados sobre alguns

desses institutos, e não acerca dos mais populosos.
12 Paxá o caso português, vd. o Quadro A do anexo ao artigo de Mário

MURTEIRA e Isilda BRANQUINHO, supra, p. 64. Para maior desenvolvimento,
A. SIMÕES LOPES, Estrutura da População Activa Portuguesa, 3 vols. Insti-
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Lógico é, portanto, que um número considerável de adultos e de
jovens já profissionalizados, pretenda adquiri-las. Por outro lado,
numa sociedade em vias de modernização, o nível educacional
representa, como o lembrou Rui MACHETE, «um título de legitima-
ção do status do indivíduo de importância crescente» 13: as opor-
tunidades individuais de ascensão social e mesmo a simples sus-
tentação das posições herdadas tornam-se fortemente dependentes,
à escala social, do grau de instrução atingido. Compreende-se, pois;
que também por este motivo, numerosos profissionais — nuns
casos, jovens a quem os respectivos recursos não consentiram
postergar para além da adolescência, ou do seu termo, a entrada
na vida activa; noutros, adultos que não fizerem estudos avan-
çados na idade juvenil — aspirem a valorizar-se socialmente, atra-
vés do acesso a uma educação de nível elevado 14.

Baseadas no postulado de que o aluno institucionalmente «nor-
mal» é um jovem que não tem mais «responsabilidades» que as
de estudar, muitas Universidades — entre as quais, as portugue-
sas— permanecem estruturalmente inapttxs para corresponder à
procura latente que assim se constitui. Pelo contrário, aqueles ou-
tros institutos, acima referidos, podem até certo ponto dar-lhe
resposta, mas exactamente porque a sua organização! se funda
num princípio diverso, reconhecendo como tão «normal» o aluno
adulto e/ou ocupado, como o estudante jovem e profissionalmente
inactivo. Tal princípio tem sido igualmente assumido por um
grande número de Universidades contemporâneas, seja em países
altamente desenvolvidos, como os E.U.Á. eaU.R.S .S . , seja em
sociedades cujo estádio de evolução sócio-económica é muito menos
avançado, designadamente na América Latina e na Europa
Oriental15.

Simplesmente: na medida em que repousam no pressuposto
«tradicional», como sucede no caso português, as Universidades
não podem deixar, ainda que de tal não se apercebam, de operar
como barreiras institucionais impeditivas, tanto de um movimento

tuto Gulbenkian de Ciência, Centro de Economia e Finanças, Lisboa, 1967
e 1968.

13 Cfr. Rui MACHETE, «A origem social dos estudantes portugueses»,
supra, p. 219.

14 Segundo F. C. JAMES, são quatro os principais motivos do desenvolvi-
mento moderno desta procura tardia de estudos superiores: l.Q) os empre-
gadores públicos e privados reconhecem cada vez mais a insuficiência dos
estudos secundários; 2.°) os conhecimentos adquiridos na juventude envelhe-
cem rapidamente; 3.°) surgem novas profissões incessantemente, sendo neces-
sários estudos superiores para as exercer; 4.°) uma grande parte dos indi-
víduos que abandonam os estudos em idade juvenil sente mais tarde neces^
sidade de os prosseguir. Cit. por Philip H. COOMBS, La Crise Mondiale de
VEducation, Paris, P.U.F., 1968, p. 315.

15 Vd. UNESCO, UEducation dans le Monde, vol. IV, UEnseignement
Supérieur, 1967, passim.
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de mobilidade ascensional mais intenso, como de uma elevação,
sensivelmente mais ampla e rápida do que a exclusivamente oca-
sionada pelo acesso juvenil (de estilo clássico) aos cursos univer-
sitários16, do nível cultural e técnico e, portanto, da capamdade
de desenvolvimento, das sociedades a que pertencem. Acrescen-
te-se que, presumivelmnte, tais efeitos continuarão a produzir-se,
mesmo que surjam cursos extra-universitários adaptados às carac-
terísticas e necessidades da nova procura, desde que a tais cursos
seja conferido um estatuto minimizado, relativamente ao das Uni-
versidades. Implicando relegação dos respectivos diplomados a po-
sições subalternas, donde lhes não será possível exercer influência
significativa nos órgãos de decisão, a sua inferioridade tenderá
a impedir, seguramente em larga medida, o aproveitamento — in-
dividual e socialmente profícuo — das aptidões que através deles
poderão ter sido adquiridas 17. Julgamos ser este um problema
importante de estrutura universitária. Em Portugal, não se lhe
tem dado porém, qualquer relevo, mau grado a sua evidente e
estreita conexão com duas das funções sociais da Universidade
a que mais frequentemente se alude: a função mobiMdade e a fun-
ção desenvolvimento.

De todo modo, o que acabamos de expor reveste-se de um
significado inequívoco; não é somente através dos «exames de
admissão» que as Universidades participam no processo mediante
o qual são «escolhidos» os indivíduos, que terão ofcesso aos cursos
nelas ministrados. Na verdade, além de uma restrita e explícita
selecção pedagógica vestibular, as Universidades efectuam tam-
bém, implicitamente, uma selecção sócio-económica, pelo simples
facto de o seu dispositivo institucional, basicamente ordenado para
acolher jovens socialmente desvinculados de responsabilidades fa-
miliares ou profissionais, constituir decisivo obstáculo a um amplo
recrutamento de alunos, dentro de outras categorias, designada-
mente no sector economicamente activo da população e nas cama-

16 Eis, por exemplo, os resultados que se obtêm, quando se comparam,
nos quatro países a seguir indicados, primeiro o número de alunos a tempo
completo (basicamente, jovens sem emprego) e depois o número de alunos
a tempo completo e a tempo parcial (figurando, nestes últimos, jovens e
adultos empregados) com a parte da população nacional composta por indi-
víduos de 20-214 anos: —- E. U. A.: 24.7,4- por mil e 829,8 por mil; — U. R. S. S.:
09,8 por mil e 120,4, por mil;;—Bulgária: 74,9 por mil e 107,6 por mil; —
Albânia: 66,5 por mil e 78,4 por mil- Dados respeitantes a 1961.

17 Será útil relacionar este ponto com o tema central das duas con-
tribuições de Alfredo de SOUSA para a presente colectânea de estudos.
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das sociais onde os jovens têm de se profissionalizar desde
cedo18.

Mas o problema da participação das Universidades na «selec-
ção social» dos estudantes tem ainda outros aspectos, que importa
sejam focados.

4. As Universidades portuguesas, em face da população discente
ante-universitària

a) Primeiro «factor de inibição»: a inadequação das estru-
turas universitárias à «procura profissional»

Atentemos, primeiramente, no seguinte. Por um lado, como
vimos, o número dos alunos que, em cada geração escolar, com-
pletam o 2.° ciclo liceal ou técnico (5.° ano) é mais que duplo
do dos que vêm depois a terminar o curso complementar dos
Liceus (7.° ano) ou uma habilitação equivalente no Ensino Téc-
nico. Por outro lado, em cada ano, os estudantes que se apresentam
a requerer admissão nas Universidades são, aproximadamente,
tão numerosos como os que concluem os estudos pré-universitá-
rios indispensáveis para poderem ser nelas admitidos19.

Esta segunda indicação sugere, com nitidez, que o projecto
18 O quadro seguinte indica como se repartiam, em 1962, no Japão, por

classes de rendimento familiar, os alunos dos cursos diurnos e dos cursos
nocturnos, das Universidades:

Menos de 300 000 yen
300 000 a 660 000 yen
•660 000 a 900 000 yen
Mais de 900 000 yen 19%

FONTE: Pnilip H. COOMBS, La Crise Mondiale de
VEducation, Paris, P. U. F., 1968, pág. 281.

Nos cursos nocturnos, os estudantes originários de famílias com ren-
dimentos anuais inferiores a 660 000 yen representavam, por conseguinte, na
data indicada, 62 % do total, contra apenas 51 % nos cursos diurnos.

19 Concluíram as habilitações requeridas (estimativas): em 1962/63 —
5,1 milhares; em 1964/65 — 7,4 milhares; em 1966/67 — 6,7 milhares. Reque-
xeram admissão nas Universidades: em 1962/63—5>4 milhares; em 1964/65
— 7,1 milhares; em 1966/67—6,7 milhares. Fonte: Estatística da Educa-
ção, I. N.E..
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essencial que impele os alunos até ao ponto terminal dos estudos
secundários consiste — salvo no caso da restrita minoria que opta
por diplomar-se nos Institutos Comerciais ou Industriais — em en-
trar na Universidade. A primeira significa, por seu turno, que, dos
alunos que terminam o 2.° ciclo, mais de metade desiste de tal
projecto, ou nem sequer jamais o adoptou. Na geração cujo anda-
mento acompanhámos desde 1957/58, os alunos que não vieram
a adquirir habilitações superiores ao 5.° ano computaram-se em
pelo menos 7,8 milhares e representaram lfi % dos diplomados com
o 2.° ciclo dos Liceus e 79 % dos diplomados com o 2.° ciclo do
Ensino Técnico.

Vários autores — entre os quais, na presente colectânea de
trabalhos, Rui MACHETE, já citado20 — têm feito notar que as
próprias estruturas, condições de funcionamento e orientações pro-
gramáticas do ensino de 2.° nível, em Portugal, desfavorecem a
«democratização» do acesso à Universidade, por fazerem pesar,
precisamente sobre os jovens que, por motivos sócio-económicos,
mais dificilmente podem efectuar estudos prolongados, uma carga
maior de obstáculos institucionais e culturais, a vencer antes de
poderem ser acolhidos nos cursos universitários e mesmo depois
de neles haverem ingressado. Todavia, em face da alta frequência
de abandonos — traduzindo renúncias ex-ante ou ex-post a procurar
uma instrução superior —, até na fase final dos estudos liceoAs
(que não tem significado profissional e está institucionalmente
concebida como preparatória do ingresso nas instituições de
ensino universitário), cremos indispensável pôr uma outra ques-
tão: a de se a Universidade não será, em parte, motvcosdora de uma
tão elevada taxa de deserções]. Por outras palavras: não será que a
Universidade desencoraja, ou inibe, num número considerável de
jovens — embora sem se dar conta de que o faz —, o propósito de
vir a frequentá-la?

Suponhamos, por exemplo, que uma reorganização dos es-
quemas institucionais do ensino universitário lhes suprimia a sua
actual feição de barreira ao recrutamento de alunos nos sectores
economicamente activos da população e nas camadas sociais onde,
desde cedo, os jovens têm de profissionalizar-se. Nem por isso,
certamente, deixaria tal recrutamento de continuar cerceado por
factores económicos e socioculturais fortemente restritivos. Mas
parece que se deveria, ao mesmo tempo, esperar que um contin-
gente proporcionalmente maior dos jovens escolarizados no ensino
secundário (e das respectivas famílias) se sentisse motivotdo a
levar até ao fim os estudos desse nível. Sabendo os jovens (e seus
pais) que o facto de, porventura, terem de vincular-se a uma acti-
vidade profissional os não impediria de vir a frequentar, em con-
dições satisfatórias, cursos universitários, afigura-se inteiramente

20 Vd.3 supra, artigo cit., págs. 241-242.
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legítimo prever um tal resultado. Na medida, porém, em que — por
a estrutura e as normas de funcionamento das Universidades
apresentarem as características que apresentam — os jovens «sa-
bem» exactamente o contrário, compreende-se que, para um largo
número, a utilidade atribuída ao prolongamento dos seus estudos
secundários até ao derradeiro patamar, não se antolhe suficiente-
mente compensatória do esforço e do custo adicionais por ele im-
plicados.

A ser assim, como nos inclinamos a crer que é, tem portanto
de se admitir que as Universidades exercem, sobre muitos jovens
e no interior dos quadros do próprio ensino secundário, um efeito
inibidor, ou desencorajador, do propósito de as frequentar.

Tal efeito opera como um princípio selectivo que obedece a
critérios, não de rastreio de aptidões, mas de exclusão de indiví-
duos economicamente menos favorecidos.

b) Segundo «factor de inibição»: a baixa eficiência interna
do sistema universitário

Muito provavelmente, não é apenas pela razão invocada na
alínea precedente, que as Universidades portuguesas projectam
inibições sobre a massa discente ante-universitária, e sempre em
desfavor da que provém das camadas sociais mais modestas21.

Se supusermos que o objectivo de «entrar na Universidade»

21 Abstrairemos, na análise subsequente, de um ponto que mereceria ser
objecto de pesquisa, porquanto se reveste, provavelmente, de grande impor-
tância. Em que medida a conotação quase-carismática, atribuída em Portugal
aos diplomas e títulos universitários (e à própria Universidade), não con-
tribui também para inibir uma parte da procura potencial de educação su-
perior? No seu artigo inserto nesta Parte da presente colectânea, Alfredo
de SOUSA faz justamente notar que a «licenciatura» tem, na sociedade portu-
guesa, o valor de uma espécie de ordenação (ou sag ração) do indivíduo como
membro da éUte social, ou, pelo menos, de uma certa élite social, separada
das demais pelo direito a um tratamento deferencial de índole particular:
«senhor doutor», «senhor engenheiro», «senhor arquitecto». Para os indivíduos
provenientes das camadas modestas da sociedade, o acto de obterem uma
«licenciatura» reveste-se, portanto, objectivamente, do significado de um
«salto» por sobre uma das fundamentais e mais respeitadas barreiras (ou
linhas de fractura) que dividem o campo social. Evidentemente, pode pen-
sar-se que daí provenha estímulo para o acesso às Universidades. Mas tam-
bém se deve admitir que possa resultar inibição — tanto mais forte prova-
velmente quanto mais baixo o status social de origem—,mesmo quando* as
condições socio-económicas não sejam, em rigor, impeditivas de um tal
acesso (ou quando os condicionalismos institucionais e políticos do ensino
universitário o viessem facilitar). «Isso de tirar um curso não é para os
meus filhos»: esta frase, que se ouve com alguma frequência, parece bem
expressiva do que pretendemos sugerir. Retomaremos este ponto no estudo
«A Universidade na Estrutura Social Portuguesa», a publicar posteriormente.
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sô tem sentido—mormente para os jovens de origem social «in-
ferior» — em função de uma outra finalidade mais longínqua, que
é a de «obter um diploma de curso», teremos de admitir igualmente
que a previsão do trajecto a percorrer dentro das instituições uni-
versitárias, naturalmente dominará toda a ponderação subjectiva
de benefícios e custos esperados a que os estudantes, ou as suas
famílias, terão necessariamente de proceder, quando os seus recur-
sos forem escassos. O aspecto crucial de tal previsão consiste,
sem dúvida, na «avaliação» subjectiva dos gastos que se terão
(ou teriam) de efectuar e dos proventos profissionais que se terão
(ou teriam) de perder. Ora, os custos da educação universitá-
ria são altos e só excepcionalmente — como pode ver-se no Qua-

Estudantes bolseiros (a)

QUADRO N.° 2

Anos

1

1963
1964
1965
19<66

Bolseiros

2

1018
1405
1433
1831

Alunos

3

2,5 524
28 3419
30 199
32 783

% de bolseiros

4

4,0%
5,0%
4,7 %
5,6%

(a) De todo o ensino superior civil e eclesiástico e não
apenas do ensino universitário.

FONTES: I. N. E.. Anuário Estatístico e Estatística da
Educação.

dro n.° 2 — os estudantes poderão contar com uma ajuda finan-
ceira directa não-familiar. Mas a questão tem outros aspectos,
que não podem julgar-se despiciendos. Dois, pelo menos, devem
ser referidos: a duração dos estudos e o coeficiente de incerteza
do objectivo essencial visado: a obtenção de um «diploma».

Comecemos pelo segundo, deixando para a alínea subsequente
o primeiro. Em Portugal, o número de licenciaturas obtidas no
biénio 1964/66 representou — já o sabemos — apenas. 33% do
número de primeiras matrículas registadas nas Universidades,
durante o biénio, recuado de cinco anos em relação àquele, de
1959/61. Esta muito baixa produtividade do ensino nas. Univer-
sidades do nosso país, a traduzir-se no facto de dois terços dos
estudantes que nelaSi ingressam não se diplomarem, significa, sob
certa óptica, que para a grande maioria dos alunos, o projecto de
atirar um curso» se apresevúa objectvoamente afectado por um
alto «coeficiente de incerteza».
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Evidentemente, os candidatos potenciais a estudantes univer-
sitários, como também as suas famílias, desconhecem o exacto
valor de tal coeficiente. Mas não ignoram, decerto, que são muitos
os que — para usar a linguagem em que se exprime o seu modo,
aliás enviesado e equivocado, de ver a questão — «não conseguem
vencer nos estudos». E eis quanto provavelmente basta para que
se instaure, entre aqueles que não podem arriscar-se demasiado
a «perder tempo e dinheiro», um motivo suplementar de retracção
e desistência.

Em suma, neste aspecto a nossa hipótese é a de que, se a pro-
dutividade interna do sistema universitário não fosse tão desfa-
vorável, possivelmente a procura de ensino superior seria menos
inibida— e, portanto, menos restrita — em Portugal.

c) Terceiro «factor de inibição»: o esquema de organização
dos cursos universitários

Além de particularmente incertos quanto ao seu resultado
final, os estudos universitários obrigam, normalmente, os alunos
a frequentar, no nosso país, cursos longos, com a duração mínima
de cinco anosi (nalguns ramos, seis e mesmo sete) e sem distinção
interna de graus. A esta última regra e até ao ano lectivo de
1967/68, só os cursos de Farmácia e de Administração Ultrama-
rina faziam excepção. No presente ano lectivo (1968/69) e em con-
sequência da restauração dos «bacharelatos» nas Faculdades; de
Letras e de Ciências, duas novas excepções surgiram, mas com
características; diferentes, ainda mal definidas. Ora, a programa-
ção do ensino universitário à base de cursos longos, sem graus
intermediários, tem implicações que convém explicitar.

Por um lado, só os alunos que logram obter o diploma con-
clusivo adquirem uma qualificação socialmente válida, simulta-
neamente reconhecida com um título de distinção social, como uma
marca de status: todos os mais serão apenas «estudantes falhados»
ou «desistentes». Entretanto, porém, a grande maioria dos alunos
não consegue, de facto, atingir o ponto da «formatura». Em tais
condições, o risco de, procurando «tirar um curso», se vir somente
a despender, em pura perda, vários anos de vida activa e um
não-desprezível caudal de recursos, provavelmente aparece — àque-
les a quem a respectiva condição sócio-económica obriga a levá-lo
em conta — subjectivamente mais forte e mais inibitório do que
apareceria se fosse relativamente alta a probabilidade de alcançar,
ao menos, um diploma universitário intermédio.

Por outro lado e sobretudo, a lógica dos cursos longos e não
escalonados em graus intercalares, necessariamente difere de
uma outra que, não sendo certamente forçosa nos cursos subdi-
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vididos em graus, todavia mais facilmente se lhes adequa. Naque-
les, uma selecção pedagógica rigorosa tem de ser efectuada nos
anos preambulares do «curriculum», se acaso não foi feita desde
antes. Eis o que, em Portugal, dá lugar, não apenas a elevadas
percentagens de reprovações22, como também à opinião vulgar-
mente expressa, sem percepção dos seus «a-prioris» institucionais,
de que «os primeiros anos, na Universidade, são anos de selecção».
Evidentemente, uma triagem inicial é sempre indispensável; mas
o seu «rigorismo» pode variar em função dos critérios a que deva
obedecer. Se, desde o princípio, há que eleger capacidades para o
escalão terminal das habilitações universitárias, naturalmente que
a taxa de eliminações terá de ser, logo no começo dos cursos, muito
mais forte do que na hipótese de, em tal fase dos estudos, apenas
haver que excluir os inaptos para um primeiro nível, menos exi-
gente, de tais habilitações. Ora, o que os cursos onde há subdi-
visão em graus, precisamente permitem é que se distingam e in-
troduzam duas selecções23, em momentos curriculares distintos:
uma primeira, menos severa, ao início, para um primeiro patamar
de aptidões e qualificações, e uma segunda, mais rigorosa, a
meio do curso, para um segundo e mais alto escalão.

Já em 1962, o Eng.° Manuel ROCHA, ocupando-se especial-
mente do ensino da Engenharia, mas desbravando terreno de
âmbito mais geral, observava o seguinte: «um problema muito
importante na estruturação dos cursos é o da sua duração, sendo
imperiosas as razões de interesse colectivo e individual que mi-
litam a favor da sua redução. (...) No nosso caso, consideramos
que se impõe a redução da duração dos cursos e a criação de
graus, mesmo antes de ter lugar uma reforma das instituições
universitárias, por natureza demorada»2á, Nesta mesma colectânea
de estudos, o Prof. Carlos ALVES MARTINS faz notar que «as ne-
cessidades manifestadas pelo mercado nas suas mais variadas fa-
cetas, o progresso^ da ciência e a rápida evolução da tecnologia
têm aconselhado — e já existe abundante experiência na matéria
— a que se proceda, para a maioria dos cursos universitários»,
quer «ao encurtamento do tempo necessário a formação de um
primeiro nível de graduados», quer «ao estabelecimento simultâ-
neo de cursos para post-graduados», quer «ao adiamento das espe-
cializações» 25. Um tal esquema, independentemente de ser propug-

22 A imprensa estudantil tem-se feito algum eco das elevadíssimas
taxas de reprovações em cadeiras dos l.08 e 2.°8 anos universitários. Mas
só existem estatísticas fragmentárias e particulares acerca deste ponto.

23 E mesmo três, quando os cursos se prolongam, como é norma de
muitas Universidades, até à preparação do doutoramento.

24 Manuel ROCHA, «A reforma do ensino da Engenhar ia», Congresso
do Ensino da Engenharia, Lisboa, 1962, Comunicação 53, págs . 28-29.

25 Cfr. supra, ar t igo cit., pág. 71.
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nável em razão dos motivos evocados por estes autores26, implica
— sob o ponto de vista em que nos temos vindo a situar — con-
sequências que convém ter presentes.

Devendo logicamente conduzir a um menor «rigorismo» nas
triagens iniciais e facultando, por outro lado, a um número pro-
porcionalmente maior de estudantes, a efectiva possibilidade de
adquirirem na Universidade qualificações sancionadas e social-
mente válidas, o regime dos cursos escalonados permite que se
eleve, nos eventuais candidatos a alunos, a «esperança proba-
bilística» de as suas possíveis tentativas para «tirarem um curso
superior» não virem a saldar-sse por um oneroso e frustante insu-
cesso global.

Na medida, portanto, em que o esquema dominante na orga-
nização dos respectivos cursos não é esse, as Universidades por-
tuguesas funcionam em termos que são provavelmente, também
por esta via, mais desencorajadores da procura de educação uni-
versitária do que o poderiam ser. E não se porá em dúvida, assim
cremos, que tal desencorajamento, a existir, se reflectirá basica-
mente sobre a procura potencialmente originária das camadas
sociais médias e baixas, que são aquelas onde cabe supor que os
comportamentos e as decisões mais fortemente sejam determi-
nados, neste domínio, por ponderações de risco e de esperança.

5. Conclusão: as Universidades portuguesas^ como factor insti-
tucional d© consolidação das desigualdades sociais no acesso
à instrução universitária

Recapitulemos e concluamos.
Em Portugal, as Universidades são «liberais» para quem ines

requer admissão. Não é, pois, no seu limiar que se efectua, no

26 Uma vez que damos a entender a nossa concordância com um esquema
de articulação dos cursos universitários em graus sucessivos, convém acres-
centar que não se trata, a nosso ver, de simplesmente dividir ao meio os
cursos que já existem, solução que, provavelmente, seria tão completamente
improfícua em Portugal, quanto o foi, por exemplo, na Jugoslávia, onde
a legislação a adoptou em 1959. (Sobre a experiência deste país, vd. Mirko
MARTIC et Kudi SUPEK, «Structures de 1'enseignement et catégories sociales
en Yougoslavie», in Robert CASTEL et Jean-Glaude PASSERON, dirs., Education
Développement et Démocratie, Paris; Mouton, 1967, págs. 79 e seguintes).
O que parece necessário é introduzir um sistema realmente novo — análogo
ao praticado, por exemplo, nos E.U. A.—, comportando cursos universitários
de níveis diferentes, com significados culturais e profissionais diferentes tam-
bém, e no qual o facto de se haver obtido um diploma universitário de 1.°
nível, não sendo condição suficiente para se ingressar nos estudos conducentes
ao grau mais adiantado, todavia garante ao interessado a posse de uma
qualificação, não só socialmente válida, como útil do ponto de vista ocupa-
cional.

para quem lhes
r» _ i



nosso país, a «escolha social» dos indivíduos que terão acesso aos
estudos universitários. Uma tal selecção tem lugar, essencialmente,
e com grande poder limitativo, desde antes dos cursos secundá-
rios e, depois, ao longo deles.

Todavia, as Universidades participam seguramente, e em
•medida que não pode julgar-se desprezível, no «rigorismo» que
informa aquela «escolha». Instituídas e organizadas: em função
de uma discência, não apenas juvenil, como também desprovida
de «responsabilidades sociais directas», constituem, por isso
mesmo, obstáculo decisivo a um largo recrutamento de alunos
no sector economicamente «activo» da população e nas camadas
sociais onde os jovens têm de profissionalizar-se a partir da ado-
lescência. Não podem, nomeadamente, corresponder à procura «pro-
fissional» e à procura «tardia», induzidas pelo desenvolvimento
económico e pela modernização social27. Por esta razão — e pro-
vavelmente também por a sua produtividade interna ser muito
baixa, e os seus cursos serem longos e não-escalonados em
graus, intermédios—, deve igualmente supor-se que provocam
«inibições» dentro da massa estudantil ante-universitária, desen-
corajando muitos projectos potenciais de acesso à educação su-
perior.

Mas—seja obstando, seja inibindo — os efeitos restritivos,
27 Este problema existe, tanto nos países de economia capitalista, como

noís de base socialista. Especialmente interessante é a experiência da Jugos-
lávia, onde se procurou enfrentá-lo, sobretudo a partir de 1959, através de
uma política conduzida em três frentes: multiplicação do número' de Facul-
dades», adaptação das normas de funcionamento das instituições universitá-
rias às necessidades da nova procura e desenvolvimento intensivo do ensino
superior extra-universitário (Altas Escolas e Escolas Superiores). O quadro
seguinte condensa alguns resultados de tal política. Repare-se em como a popu-
lação estudantil destas últimas instituições é nitidamente mais velha que a das
Faculdades.

Tipos de
estabelecimentos

Faculdades ..
Altas Esco-

las
Academias ...
Escolas Su-

periores ...

N.° de estabe-
lecimentos

1957/68

54

1
11

44

1963/64

98

16
14

N.° de alunos
(milhares)

1957/58

60,2

0,3
1,3

l'0,0

1963/64

105,5

4,3
1,8

47,8

Idades
dos .

1957/58

21,3

35,1
22,0

25,0

médias
alunos

1963/64

21,2

29,3
22,3

24,9

Veja-se, sobre esta experiência, o artigo de Mirk MARTIC e Iludi SUPEK,
citado na nota 26, supra.



atribuíveis às próprias normas, estruturas e condições de funcio*
namento das Universidades, jogam sempre em desvantagem dos
estratos sociais menosi favorecidos. De sorte que, tais como se en-
contram organizadas e funcionam em Portugal e noutros países,
as Universidades, longe de tenderem, de algum modo, a «compen-
sar» a desigualdade social das oportunidades de adquirir uma
formação universitária, contribuem pelo contrário, objectivamente,
para a consolidar, se é que não podemos dizer que a reforçam.

Evidentemente, seria descabido e contraditório com o próprio
significado da análise acima desenvolvida, atribuir às instituições
universitárias a responsabilidade principal pelo «rigorismo» que
configura a «selecção social» dos estudantes portugueses. Mas não
parece improvável que, mediante alteração de um certo número
das condições de estrutura, organização e funcionamento que
internamente as caracterizam, fosse possível obter um desafoga-
mento considerável do acesso às Universidades — talvez o grau
de desafogamento aproximadamente adequado à capacidade da
sociedade portuguesa para absorver, em termos satisfatórios, um
fluxo mais volumoso de indivíduos com instrução superior.

SECÇÃO 2.»

AS ESTRUTURAS UNIVERSITÁRIAS
E A

REPARTIÇÃO DOS ESTUDANTES POR RAMOS DE ENSINO

1. Introdução

Cremos ter mostrado, na precedente Secção deste artigo, que
o sistema universitário português, aparentemente irresponsá-
vel pela acentuada restritividade e «selectividade social» do recru-
tamento estudantil no nosso país, participa de facto no «rigorismo»
que o informa. Análogo é o tema, e análoga será a conclusão, da
análise que nos propomos seguidamente conduzir, a respeito da
interferência das estruturas universitárias no modo como, em
Portugal, os estudantes se repartem pelos diferentes ramos de
ensino.

Evidentemente, não vamos proceder à pesquisa exaustiva dos
factores e mecanismos que, na sociedade portuguesa, impelem, ou
atraem, para os diversos cursos superiores os indivíduos que com-



põem a população universitária. Já advertimos, aliás, que tal pro-
jecto— para cuja integral efectivação não dispomos, nem de
informação bastante, nem de meios adequados — dará, em parte,
lugar a um outro estudo, a publicar ulteriormente28. Neste ponto,
apenas nos interessa relevar algumas incidências, que parece útil
não desconhecer, das estruturas do sistema universitário vigente
sobre a composição sectorial do «estudantado».

Em princípio, a escolha dos cursos é, em Portugal, inteira-
mente livre. Desde que possua as habilitações pré-universitárias
requeridas e não seja excluído em exame de aptidão, qualquer
indivíduo pode inscrever-se, praticamente sem limitações, no curso
e na instituição que respondam às suas preferências. Nestas con-
dições, o problema que ora nos ocupa, pode equacionar-se nos
termos seguintes: em que medida é lícito supor que as estruturas
do sistema universitário exercem influências sobre as escolhas
individuais?

Relembremos, previamente, que, em referência aos padrões
internacionais, os cursos de Letras, de Ciências Exactas e Natu-
rais e de Direito são escolhidos, no nosso país, com uma frequên-
cia particularmente elevada. Contrariamente, os ramos de Belas-
-Artes (nomeadamente, Arquitectura), das Ciências Económicas
e Sociais ministradas nas Universidades e das Ciências relativas à
Agricultura recebem um volume de opções notoriamente fraco.
Quanto aos sectores da Engenharia e das Ciências relativas
à Medicina, que se revelam preferidos em proporções internacio-
nalmente medianas, também é legítimo afirmar que os seus alu-
nos são relativamente escassos29.

Deixemos de lado os cursos de Belas-Artes e de Ciências
relativas à Agricultura — acerca de cujos baixos níveis de procura
não nos é possível descortinar significativa relação com as estru-
turas do sistema universitário (o que não quer dizer que tal
relação não exista) —, e ocupemo-nos dos restantes30.

28 Vd., supra, I, 3, 6), parte final.
29 Vd., supra, o confronto internacional efectuado em I, 3 , b.
ao A respeito dos cursos de Ciências re la t ivas à Agr icu l tura , declarou

o Reitor da Univers idade Técnica, Prof. Eng.° Herculano de CARVALHO, no
seu discurso de abe r tu ra do ano lectivo 1967/68: «Existe déficit cada vez
maior de diplomados nesses ramos, o que poderá comprometer gravemente
a execução dos respectivos planos de fomento. A razão fundamenta l deste
desinteresse dos jovens pelas especialidades refer idas parece derivar , em
g r a n d e p a r t e da baixa valorização que lhes é reconhecida nos lugares oficiais
e da diminuta p rocura que encontram por p a r t e do mercado de t raba lho do
sector privado». Cfr. Revista da Universidade Técnica de Lásboa, 11.° Ano,
n.° 18, Dezembro 1967, pág. 45.



2. A preferência feminina pelos cursos de Letras e de Ciências

a) Confronto internacional

Consideremos, num primeiro passo, os ramos de Letras e de
Ciências Exactas e Naturais, que são escolhidos, em Portugal,
com uma frequência especialmente elevada, ao ponto de o primeiro
surgir, entre todos, como o que reúne o maior contingente de
alunos.

Trata-se, conforme já tivemos ocasião de assinalar, dos dois
ramos mais intensamente feminizados no sistema universitário
português: em 1966/67, os seus efectivos compreendiam, respecti-
vamente, 79 % e 68 % de mulheres. Tamém são, vimo-lo, os dois
sectores mais frequentemente escolhidos — e com nítido des-
taque em relação aos demais—pelas alunas. De modo' que, se
aparecem, no conjunto do sistema, tão relevantemente preferidos,
é porque as estudantes, proporcionalmente detentoras de um lugar
muito vultoso nas Universidades metropolitanas, os preferem mais
do que a quaisquer outros.

Não fora, pois, tão alta quanto é a feminização global da po-
pulação universitária, e também os ramos de Letras e de Ciências
Ekactas e Naturais não ocupariam posições tão destacadas. Como
a proporção de mulheres no «estudantado» português seria segu-
ramente menor, no caso de o recrutamento estudantil não estar
sujeito ao rigoroso processo de «selecção sócio-económica» que
efectivamente o informa31, e como as estruturas do sistema uni-
versitário se revelam responsáveis, em parte, pelo «rigorismo» de
tal processo32 — eis que, por esta via, também ê parcialmente im-
putável a essas mesmas estruturas o relevo (excessivo) daquelas
posições.

Que significa, porém, no quadro internacional, a veemente
preferência nacional feminina por estes dois sectores? O Quadro
n.° 3 habilita-nos com alguns elementos de resposta. As percenta-
gens portuguesas de alunas matriculadas nos cursoSi de Letras
e de Ciências Exactas e Naturais encontram-se aí comparadas com
as de trinta outras nações;, em 1961 ou ano circum-vizinho33.

Em todos os países do quadro, as percentagens correspon-
dentes aos cursos de Ciências Exactas e Naturais são mais bai-

'&• Vd., supra, I, 4, 6, assim como o n.° 1 da precedente Secção dieste
artigo.

32 Vd. a Secção 1.% deste ar t igo.
33 Não foi possível incluir , neste quadro, certos países — como a F rança ,

o Reino-Unido, os E.U.A., a U.R.S.S. e o u t r o s — , com os quais a comparação,
que t e r i a g rande uti l idade, não foi viável, devido a ausência ou incompara-
bilidade dos respectivos dados estatísticos.
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xas—-e, na grande maioria dos casos, muito mais baixas — que
as registadas em Portugal. Em conspecto internacional, o lauto
afluxo feminil às Faculdades de Ciências, no nosso país, parece
constituir, por conseguinte, uma evidente «anormalidades.

No ramo das Letras, wpenats seis dos trinta países da amostra
ostentam valores sobrelevantes ao português 34. Entre os demais
24, há 17 cujas percentagens são inferiores ou quando muito

Participação percentual dos cursos de Letras e de Ciências Exactas e
Naturais, nas populações estudantis femininas

QUADRO N.° 3

Países Anos

dos totais de mulheres nos ramos de:

Letras Ciências
Ex. e Nat.

Letras e
Ciências

1. Alemanha Ocid.
2. Argentina
3. Áustria (a)
4. Bélgica
5. Brasil («)
6. China (Formosa)
7. Colômbia (*)
8. Cuba («)
9. Dinamarca

10. Equador
11. Espanha
12. Filipinas
13. Finlândia
14. Grécia
15. Holanda
16. Iraque (a) (d) ..
17. Israel (a)
18. Itália («)
19. Japão
20. Jugoslávia ,
21. Noruega (a)
22. Peru («)
23. Polónia («)
24. PORTUGAL (a)
25. R.A.U. (0
26. Roménia (a)
27. El Salvador (0
28. Suécia (a)
29. Síria
30. Turquia ,
31. Venezuela

1961
1961
1962
1960
1961
1961
1960
1961
1961
1961
1961
1960
1961
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1961

1961
1962
1961
1961
1962
1961
1961
1961
1960

28
22
34
23
25
28
2
7
16
8
25
11
52
22
14
39
30
48
29
2(0
56
29
15
36
25
17
32
64
41
22
15

5
8
9
13
5
8
4
9
3
14
14
1
9
4
3
3
9
13
2
6
18
13
10
24
4
17
Ii9
12
6
8
2

33
30
43
36
30
36
6
16
19
22
39
12
'61
26
17
42
39
61
31
26
74
42
25
60
29
34
51
76
47
30
17

N. B.: Notas e fontes idênticas às do Quadro n.° 6 do artigo I.
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iguais a 25%, contra 36% em Portugal. Acresce que as seis na-
ções com mais forte concentração feminina nos cursos de Letras
do que a encontrada em Portugal compreendem três países nórdi-
cos (a Finlândia, a Noruega e a Suécia), um país latino-europeu
(a Itália) e dois países árabes: (o Iraque e a Síria). Como o signi-
ficado cultural e científico das Faculdades de Letras, nos países
nórdicos, difere substancialmente do das que existem no nosso
país (cultivam-se nelas, em escala considerável — aliás como nas
francesas, com as quais é frequente estabelecer-se paralelo 35 — as
chamadas Ciências Humanas: a Psicologia, a Sociologia, a Antro-
pologia Cultural, etc), resulta que fomente em três dos países
observados, dois dos quais árabes, se configura uma situação
propriamente análoga à de Portugal. Não seria, por conseguinte,
legítimo entender que a poderosa concorrência de mulheres nas
Faculdades de Letras portuguesas se limita simplesmente a repro-
duzir, no nosso país, um esquema de preferências e de comporta-
mentos obediente a padrões internacionais.

Evidentemente, a integração, num esquema interpretativo
global das conclusões que acabamos de adquirir, obrigaria
a relacioná-las com os principais parâmetros económicos, sociais
e culturais que definem, nas várias camadas da sociedade portu-
guesa, quer a objectiva «condição feminina» (à qual se encontra
ainda fortemente associada a noção de que a «profissão» nor-
mal das mulheres é a doméstica), quer as transformações que
nela se estão produzindo3Ô. Mas, como já declarámos, é muito
mais limitado o nosso propósito neste lugar, porquanto se cir-
cunscreve a detectar incidências das estruturas do sistema uni-
versitário sobre as opções e a distribuição sectorial do «estu-
dantado».

34 Note-se que não estão contados, entre os estudantes portugueses de
Letras, os matriculados em Ciências Pedagógicas.

135 Quanto ao grau de feminização dos dois ramos em causa, as situações
portuguesa e francesa são menos semelhantes do que correntemente se supõe
em Portugal. Em 1964/65, as percentagens de mulheres eram as seguintes,
nos dois países: a) No ramo das Ciências — 31 % em França e 60 % em Por-
tugal; b) No ramo das Letras— 64 % em França e 75 % em Portugal.

36 Maria Palmira DUARTE, em A Imagem da Mulher na Sociedade,
Estudo em diferentes meios sociais de Lisboa, Lisboa, LSLC.S.P.U., s.d., assi-
nala uma série de «comportamentos contraditórios, muitas vezes ánconciliá-
veis> revelados através das aspirações e atitudes das mulheres em relação
à sua própria actividade profissional e de seus maridos perante a mesma».
Num breve, mas estimulante ensaio de Isabel FARIA MARTINS, incluído em
A Condição da Mulher Portuguesa, Lisboa, Ed. Estampa, 1968, aponta-se
igualmente uma «contradição» sobre a qual seria útil reflectir, em ligação
com o tema que nos ocupa nesta parte do nosso estudo: por um lado, «não
é possível à sociedade portuguesa actual manter a mulher nas suas tradicio-
nais funções domésticas»; por outro, «não existem condições socio-culturais
favoráveis à integração da mulher no trabalho».
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b) A inadequação estrutural do sistema de ensino superior
português à expansão da procura feminina de estudos
póssecundários e a «crise» dtys Faculdades de Letras e
Ciências

Na perspectiva indicada, recordemos, antes do mais, que, no
nosso país, a população feminina que procura instrução superior
denota uma propensão elevada, à escala internacional, para se
concentrar nas Universidades37. Não é absurdo pensar que tal
facto se deva, em certa medida, à circunstância de essa população
provir, essencialmente (e em maior proporção que a dos alunos
varões), de categorias sociais privilegiadas e muito restritas,
a cujas imagens e considerações de prestígio os cursos univer-
sitários proporcionam, talvez, satisfação muito mais completa
do que quaisquer outros. Também cabe, no entanto, admitir
que seja amplamente atribuível à escassez (e à insuficiência de
atractivo social e económico) das oportunidades de formação su-
perior que, fora das Universidades, se oferecem às mulheres, em
Portugal.

Com efeito, para além dos cursos de serviço social e de enfer-
magem qualificada — exigindo «vocações» que, provavelmente,
não podem atrair senão uma pequena parcela da população femi-
nina—, as outras vias extra-universitárias, que podem ser utili-
zadas por mulheres portuguesas para adquirir habilitações supe-
riores38, só em datas recentes foram criadas e definem-se por
condicionalismos materiais e institucionais que, presentemente —
seja em razão do alto preço dos respectivos estudos, seja por efeito
de incerteza e insegurança quanto ao estatuto' profissional a que
dão acesso —, não são susceptíveis de corresponder com amplidão
ao incremento da procura feminil de educação pós-secundária.

Nestas condições, é compreensível que as mulheres-estudantes
acorram em força às Universidades. Porém, o essencial dos qua-
dros conceituais, teleológicos e institucionais das estruturas uni-
versitárias foi estabelecido — e «cristalizou» — numa época em
que as populações discentes eram exclusivamente masculinas.
Está, por conseguinte, referido implicitamente, por motivo das
suas origens históricas e da sua ulterior imobilidade, à «condição
social» dos homens9 ou melhor: a uma certa imagem masculina,
não apenas das funções e carreiras a preencher na vida social,

37 Vd. supra, I, 4, 6).
38 Referimo-nos, designadamente, ao Instituto de Estudos Sociais, ao

Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ao Instituto de Estudos Superiores
de Évora, ao Instituto Superior de Línguas e Administração e ao Instituto
das Novas Profissões.
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como também do «estatuto social» e mesmo da cronologia de evo-
lução e maturação sociológica dos indivíduos. De facto, o pro-
blema da sua adaptação às novas características assumidas pela
massa estudantil em consequência da sua progressiva feminização,
permanece, no caso português, inteiramente por abordar39. Em
muitos países, a relativa elasticidade dos esquemas instituídos
tem facultado a possibilidade de, por via empírica, se encontrarem
formas mais ou menos satisfatórias de lhe corresponder, nomea-
damente através da criação de opções ou cursos que, não sendo em
geral «especificamente femininos» (o que, em princípio, nem seria
defensável), todavia melhor se ajustam, quer pelo seu curriculum
e objectivos, quer pela sua duração, aos interesses' culturais, à
situação sociológica e às oportunidades de colocação de uma grande
parto das mulheres no mercado dos empregos. Em Portugal, a só-
lida rigidez das estruturas universitárias e também o elitismo
latino-europeu de que se acham impregnadas têm, pelo contrário,
impedido a adopção de soluções análogas.

Portanto, a população feminina que aflui às Universidades
(em certa medida porque, procurando educação superior, não en-
contra, no país, outras instituições aonde com vantagem possa
acudir), tem de adaptar-se a uma estrutura que — no contexto
da sociedade portuguesa — se pode considerar «sociologicamente
masculina», uma vez que, na maior parte dos seus ramos com
significado «profissional» claramente definido, opera como via de
acesso a posições e funções onde, no nosso país, as mulheres não
são facilmente integradas e perante as quais se retraem. Supomos
que é largamente por este motivo que, tão preferencialmente, se
dirigem para as Faculdades de Letras e de Ciências — ou, mais
exactamente: para os cursos que aí se ministram.

Em obra recente, Alain TOURAINE explanou, acerca das Facul-
dades de Letras e reportando-se ao caso francês, pontos de vista
que, a este propósito, vale a pena considerar com atenção. «O
afluxo de estudantes às Faculdades de Letras—comenta aquele
Autor — é a consequência directa da inadaptação da organização
universitária a uma procura crescente, porquanto é nessas Facul-
dades que mais fácil se torna uma adaptação superficial, uma
simples sobrevivência. Trata-se de estudos considerados fáceis,
que não requerem, em geral, conhecimentos de base muito espe-
cíficos e nos quais se refugiam os estudantes mal preparados
e mal orientados. Este afluxo às formações ditas literárias não

39 A recente restauração dos bacharelatos nas Faculdades de Letras
e de Ciências pode, no entanto, ser interpretada como uma medida que, não
só procura resolver problemas basicamente suscitados pelo afluxo feminino
a essas Escolas, como interessa principalmente às alunas.
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é em si mesmo aberrante, mas torna-se tal porque se conservam
categorias; ultrapassadas e porque os alunos têm de repartir-se
por secções que correspondem directamente às do liceu», o que,
finalmente, «arrasta um número considerável de estudantes para
vias sem saída»40.

Não cremos que, transpondo para Portugal o pensamento de
Alain TOURAINE, tenha forçosamente de pressupor-se que, no nosso
país, as alunas vão para as Universidades mais «mal preparadas»
do que os alunos. É evidente, porém, que, postas em presença de um
sistema de ensino que, embora as receba sem restrições, em rigor
não as previu, elas não podem deixar de se encontrar, em face
dele ou no seu interior, muito mais «mal orientadas» — ou antes
e melhor: muito mais inseguras das opções a fazer — do que os
seus colegas do sexo masculino. Neste sentido, não se pode deixar
de entender como extremamente significante a circunstância de
as escolhas femininas privilegiarem, nas elevadas proporções que
indicámos, os ramos de Letras e de Ciências, que são exactamente
os mais indeterminados sob o ponto de vista profissional. Prova-
velmente, para uma grande parte das mulheres, escolher esses
ramos significa não escolher, optando pela solução que, coloquial-
mente, diríamos do «mais tarde se verá» e introduzindo, assim,
naquilo mesmo que aparentemente decidem, a incerteza e a inde-
cisão. Se uma tal interpretação é correcta, temos de concluir que
os cursos de Letras e de Ciências representam, ao menos para
grande parte das mulheres que os procuram, um abrigo temporário
contra a insegurança e a indeterminação do seu próprio estatuto
na vida social e na Universidade — ao mesmo tempo, provavel-
mente, que uma continuidade na obediência à norma tradicional
da «vocação» para o casamento e para a «profissão» doméstica.

Entretanto, a canalização para as Faculdades de Letras e de
Ciências da parte mais substancial do vigoroso afluxo feminil
às Universidades, veio a ocasionar, nessas Escolas, não apenas
uma pletora estudantil de vastas dimensões, como outrossim, e por
via de consequência, um aparente desvio — ou desvirtuamento —
dag suas finalidades primordiais 41. De modo que a actual «crise»

40 O texto de Alain TOURAINE continua nos termos seguintes: «Se, em
lugar de manter as secções tradicionais — francês, línguas vivas, sociologia,
história, etc. — se procurasse organizar a formação ao redor de grandes
temas de análise—como a linguagem, a pessoa, o desenvolvimento, a decisão,
o grupo, a previsão—, formar-se-iam estudantes, não apenas capazes de
apreender vastos domínios de actividade intelectual, mas dotados igualmente
de maior polivalência no mercado dos empregos e de maior capacidade para
se comportarem como cidadãos activos». Cfr. Alain TOURAINE, Le Mouvement
de Mai ou le Commumsme Utopique, Paris, Ed. du Seuil, 1968, p. SI.

41 Criadas para cultivar determinados ramo® do conhecimento e da pes~
quisa e para formar especialistas e investigadores nesses domínios, as Facul-



daquelas Faculdades representa essencialmente, a nosso ver, a
manifestação localizada de um fenómeno, muito mais lato, de
inadequação estrutural do sistema de ensino superior português42

à imprevista situação que lhe foi imposta pela expansão veloz
da procura feminil de estudos pós-secundários. O cerne causal das
dificuldades que hoje nessas instituições se experimentam — e,
acrescente-se: ano a ano se agravam — não ê nelas que propria-
mente reside. Consiste, de facto, em que à nova e diferente cor-
rente humana pela qual foi invadido, o sistema se revelou, até
agora, incapaz de oferecer novas e diferentes opções, ou, se prefe-
rirmos, novas e diferentes linhas de orientação, que, derivando do
sistema educacional, conduzam a uma integração eficaz na estru-
tura ocupacional da sociedade43.

Porque é meramente analítica, e não programática, a perspec-
tiva adoptada no presente estudo, deliberadamente evitaremos pro-
nunciar-nos neste lugar, quer acerca de quais, em concreto, deve-
riam ser essas «opções», quer a respeito das implantações
institucionais— interiores, exteriores ou anexas às Universi-
dades— que mais lhes conviriam. Contudo, antes de abandonar
este ponto, será útil deixar anotadas duas ou três observações
complementares.

c) Alguns pontos a atender numa política do ensino superior
e da ciênúia

Uma primeira observação que se afigura oportuna é a de
que, no caso de se pretender um descongestionamento das Facul-
dades de Letras e de Ciências, a fim de lhes tornar possível cum-
prir sem embaraço a sua «vocação» dos primórdios, indispensável
será instituir as novas «linhas de orientação a que aludimos. Sem
dúvida, uma outra solução é pensável: a de manter inalterada
a actual situação daquelas Faculdades, criando, porém, outras,

dades de Letras e de Ciências assistiram, nos últimos anos, à\ submersão
dessas finalidades por outras. Na prática, «preparam» principalmente, ao
que parece, professores do ensino secundário, secretárias de administrações,
tradutores, intérpretes, «especialistas» em publicidade, turismo e relações
públicas, etc. Não podem, assim, cumprir adequadamente (sobretudo, as Fa-
culdades de Letras), nem a missão que originalmente lhes foi atribuída, nem
as que depois se lhes impuseram.

4:2 Note-se que nos referimos ao sistema de ensino superior, e não ape-
nas ao sistema de ensino universitário.

43 A fundação, em Lisboa, há alguns anos, do Instituto Superior de Lín-
guas e Administração, organismo privado e lucrativo, representou, sem dú-
vida, objectivamente, uma tentativa, que tem tido certo êxito, die abrir, à
massa feminina que procura as Faculdades de Letras, uma nova linha de
orientação — infelizmente cara e quantitativamente insuficiente.
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onde a selecção dos alunos se efectuasse segundo rigorosos crité-
rios de averiguação de capacidades para a pesquisa e onde se re-
corresse mesmo, se necessário, ao «numerus clausus». Mas uma
tal solução, que permitiria à sociedade portuguesa dispor de Facul-
dades de Ciências e de Letras funcionando em perfeita coerência
com os seus próprios objectivos culturais, não resolveria o pro-
blema da «orientação» escolar e profissional das mulheres que,
em Portugal, buscam as Universidades.

Importaria, por conseguinte, efectuar com urgência a pros-
pecção das oportunidades que, no mercado dos empregos, o está-
dio actual e o desenvolvimento previsível dos diversos sectores
da actividade económica, social e cultural, desde já oferecem, ou
irão oferecer, no nosso país, a mulheres qualificadas com dife-
rentes níveis e tipos de instrução pós-secundária. Com base em tal
pesquisa — que, além de recorrer à análise de experiências es-
trangeiras e a estudos comparativos, poderia igualmente enrique-
cer-se com o exame, por amostragem, das «carreiras» actual-
mente percorridas pelas mulheres formadas em Letras e Ciên-
cias —, tornar-se-ia ulteriormente viável definir, com suficiente
segurança, a natureza, a amplitude e a forma de institucionali-
zação mais convenientes para novas modalidades de ensino supe*
rior (não todas forçosamente universitárias) a introduzir no sis-
tema educacional português.

Sob este respeito, um facto deve, entrementes, ser realçado:
em 1966/67, havia, nas Universidades portuguesas, uma aluna ma-
triculada em Ciências Pedagógicas, por cada 6,3 alunas matricula-
das no conjunto dos cursos de Letras e de Ciências Exactas! e
Naturais. Como aquele primeiro curso tem a duração curricular
de apenas um ano de estudos e como a larga maioria dos seus
alunos é constituída, supomos, por diplomados e estudantes das
Faculdades de Letras e de Ciências, cujos cursos compreendem
cinco anos de «curriculum», pode deduzir-se que estes organismos
estão funcionando, acaso prevalentemente, como escolas de pre*
paração de professores para o ensino secundário, sem que todavia
se hajam reorganizado institucionalmente para esse efeito. Ora,
que as mulheres universitárias se dirijam maciçamente para o
exercício de funções docentes nos liceus, nos colégios e nas esco-
las técnicas, sociologicamente não surpreende, entre outras ra-
zões porque se trata de um fenómeno que obedece à lei, geral-
mente verificada, de as mulheres tenderem a ocupar as posições
sociais de que os homens desertam, mas cujo preenchimento con-
tinua a ser socialmente indispensável.

Simplesmente: a questão que se levanta é a de se, amalga-
mando, não só nas mesmas instituições, mas inclusive nosi mesmos
cursos, duas funções nitidamente distintas — a de preparar espe-
cialistas e investigadores e a de formar docentes para o ensino



secundário —, não se perturba e reduz, seriamente, a primeira de
tais funções, até porque, na prática, a segunda acaba por se lhe
sobrepor quantitativamente — e, logo (em razão da força do
número como factor constituinte de «ambiente cultural»), tam-
bém pedagogicamente44. Sob este respeito, são eloquentes os dados
inscritos no Quadro n.° 4. Entre os indivíduos que, no quinquénio

Licenciaturas em Ciências Exactas e Naturais, por sexos,
no período de 1963 a 1967

QUADRO N.o 4
^ \ Anos

^ N . lectivos

Sexos ^ \

1

CONJUNTO ...

Homens

Mulheres

1962/63

2

263

94

169

1963/64

3

250

166

1964/65

4

346

110

2(36

1965/66

5

301

96

205

1966/67

6

437

147

290

TOTAL

Número

7

1597

531

1066

Percen-
tagem

8

100,0

33,2

66,8

FONTE: I.N.E., Anuário Estatístico, dos anos respectivos.

44 Seg-undo a reforma das Faculdades de Letras, de 1957, o ensino
destas Escolas «deve propor-se três finalidades: l.a) formação de um escol
no domínio das letras1 e da cultura humanística, em sentido lato; 2.a) prepa-
ração de professores de ensino secundário, particularmente de ensino liceal,
e de peritos de outros ramos da vida cultural; 3.a) aprendizado da investiga-
ção científica no âmbito das disciplinas aí professadas». É este amálgama
de funções, praticamente existente e legalmente consagrado* que parece dever
ser posto em causa, seja através da atribuição a novas instituições que seria
necessário criar (Escolas ou Departamentos de Educação) da função de «pre-
parar professores», seja mediante uma reorganização interna das próprias
Faculdades, que nelas instituísse uma clara diferenciação de funções. A re-
cente restauração do bacharelato poderá conduzir a uma solução deste se-
gundo tipo, na medida em que, partindo da base comum que ele representa,
se abram efectivamente diias vias: uma para a investigação, outra para o
ensino secundário. Restaria entretanto saber se os especialistas dos ramos
de estudos em causa entendem que a base donde se deve partir para a inves-
tigação é idêntica à necessária para se vir a ser professor do* ensino secun-
dário, o que provavelmente é discutível. Por outro lado — e este ponto afi-
gura-se crucial —r as facilidades e vantagens que foram associadas ao bacha-
relato implicam sério risco de atrair a Faculdades já superlotadas um caudal
ainda mais volumoso âe alunos (e, principalmente, de alunas). Ora, não se
vê como, em tais condições, se logrará evitar uma progressiva deterioração
do rendimento quaMtativo do ensino ministrado nessas instituições, ao nível
precisamente do bacharelato. Será, portanto, a partir de uma população
escolar com uma preparação de base recebida em condições cada vez menos
satisfatórias, que se irão, depois, preparar professores e seleccionar e formar



1963-1967, se licenciaram em Ciências Exactas e Naturais, no
nosso país, 67% pertencem ao sexo feminino. Este facto — que,
à escala mundial, é rigorosamente anómalo (segundo C. H. OLDHAM,
parece só encontrar paralelo na Tailândia) — deve ser tomado
como expressivo indicador, seja da fraca atracção exercida sobre
os homens portugueses pelas «carreiras» associadas; à investi-
gação científica (e, por conseguinte, do desfavorável estatuto
da própria Ciência era Portugal), seja — e eis o ponto onde, de
momento, desejaríamos insistir — da objectiva supremacia adqui-
rida, nas Faculdades de Ciências, pela função de preparar profes-
sores, para o ensino secundário, sobre a de formar especialistas
e cientistas.

Se — na óptica dos problemas a enfrentar por uma política
portuguesa do Ensino Superior e da Ciênaia (um dos quais, e bá-
sico, é o da selecção e formação de investigadores, tanto no do-
mínio das Ciências Exactas e Naturais, como no das Ciências
Humanas) — algo deve deduzir-se do que acabamos de expor, é
que um ponto essencial, a rever e redefinir através de tal política,
consiste no modo como presentemente se increve e exerce, no sis-
tema de ensino superior português, a função de preparar profes-
sores para os estabelecimentos liceais e técnicos45.

3. Os condicionamentos
cursos de Engenharia,
das relativas à Mediciáa

institucionais do acesso estudantil aos
Ciências Económicas e Sociais e Ciên-

De entre os ramos de
cidem as escolhas m<$scul
mente os de Engenharia,
cias relativas à Medicina
em perspectiva internacional
Universidades portuguesas
fraco, enquanto os outros
proporções internacionalm
motivo de englobar popul;

Trata-se de sectores,
lícito presumir que absorvi

ensino onde mais frequentemente in-
ibas em Portugal, tomemos primeira-
ZJiências Económicas e Sociais e Ciên-

e recordemos, ainda uma vez, que,
, o segundo destes ramos recebe, nas
um volume de opções notoriamente
, embora revelando-se preferidos em

ente medianas, não deixam por esse
sções discentes relativamente escassas.
já o notámos, a respeito dos quais é
iriam prioritariamente as escolhas dos

cois,

portuguesas,
investigadores? Mas todas estas
tária das Universidades
anglo-saxónico, permitiria dar-

45 Salvo no domínio da
Universidades, Portugal não
Estrangeiro — de instituições
cificamente destinadas a assegi
pedagogos e docentes do eonsinp

dificuldades estão ligadas à estrutura facul-
Uma estrutura departamental, de tipo

Lhes adequadas soluções.
Sducação Física, mas ainda assim fora das
[ispõe — ao contrário do que é corrente no

(!ilscolas, Faculdades ou Departamentos) espe-
rar a preparação científica e profissional de

secundário.

415



alunos do sexo masculino, trazidos (em proporções dominantes
sobre as do sexo feminino) à frequência dos cursos universitários
por um recrutamento estudantil menos «socialmente selectivo» do
que aquele com que se depara em Portugal. Na medida em que,
como julgamos ter demonstrado na precedente Secção deste ar-
tigo, as Universidades participam — em razão das suas estruturas
e condições de funcionamento — no processo social global que sus-
cita a concentração daquele recrutamento nas camadas superio-
res e médias-altas da sociedade portuguesa, pode-se concluir que,
indirectamente, contribuem também para restringir a dimensão e
a posição relativa das populações escolarizadas nos ramos de en-
sino agora em foco.

De resto, ao estabelecer paralelo, no artigo I, entre as dis-
tribuições sectoriais da população universitária e da população
discente do ensino superior em geral, foi-nos possível aperceber,
no domínio das Ciências Económicas e Sociais, um desajustamento
entre a estrutura social da procura de educação superior e a estru-
tura institucional da oferta universitária de ensino. Nesse ramo,
a uma afluência que, à escala internacional é forte no conjunto
do ensino superior, corresponde uma participação que, à mesma
escala, é muito fraca no «estudantado» propriamente universi-
tário 46. Analisando, posteriormente, a posição das Universidades
portuguesas ante a «procura profissional» e a «procura tardia»
induzidas pelo desenvolvimento económico-social, fomos entre-
tanto levados a reconhecer que tal desajustamento se deve, em
parte seguramente muito considerável, a que existe no país — pro-
cedente de camadas economicamente «activas» e parcialmente
«adultas» — uma procura potencial de instrução em Ciências Eco-
nómicas e Sociais, à qual as Universidades, dentro dos seus: actuais
esquemas de funcionamento, não oferecem suficientes oportuni-
dades de se revelar e que só logra, de facto, exprimir-se através
do acesso a organismos de ensino exteriores ao sistema univer-
sitário 47. Aliás, também nestes não parece que encontre satisfa-
ção adequada, uma vez que, nem a formação para as carreiras da
Administração Pública, nem a preparação para as funções empre-
sariais, domínios que, por compreensíveis razões, decerto interes-
sam particularmente a uma tal procura, são propriamente propor-
cionadas por tais organismos, como o não são pelas instituições uni-
versitárias48. Acrescentando que, salvo no campo da Economia,

46 Vd., supra, I5 3, a e 6.
47 Vd., supra, o n.° 3 da Secção l . a deste a r t igo .
48 Não seria, em parte, porque desejariam cursos que preparassem para

essas carreiras e funções que 22 % dos alunos de Ciências Económicas e
Sociais e 28 % dos de Direito (contra apenas 9 % dos de Medicina e Far-
mácia, 10% dos de Ciências relativas à Agricultura, 10,5% dos de Belas-
-Artes e 11,5% dos de Engenharia), declararam, em 1964, no Inquérito
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as Universidades de Portugal também não asseguram o ensino e
treino específicos de peritos em Ciências Sociais49, completa-se
um quadro estrutural que não pode deixar de ser interpretado
como restringente da expansão e do relevo deste ramo de disci-
plinas no sistema universitário português.

No sector da Engenharia — onde Portugal e a Espanha se-
riam, em 1962, segundo o Eng. Manuel ROCHA, OS países deten-
tores dos ensinos de mais longos «curricula» 50 —, a grande ex-
tensão (coincidindo com a não-distinção interna de graus) dos
cursos ministrados e a particular dificuldade encontrada pelos
alunos para os completar (somente 22 % de conclusões de cur-
sos em 1964-1966, relativamente às; primeiras matrículas de
1959-1961) representam, presumivelmente, factores ponderáveis
de retracção da correspondente procura.

Estudantes bolseiros

QUADRO N.° 5 Anos: 1963/66

Belas-Artes
Engenharia
Agron. e Med. Veterin.
Medicina e Farmácia
C. Económ. e Sociais ...

CONJUNTO

Direito
Letras
C. Exactas e Naturais

Percentagens fle alunos
bolseiros

Em relação ao
total de alunos

matriculados
no ramo

Em relação ao
total de bol-

seiros

16,8
3,<0

14,4
14,9

100,0

10,0
20,9
11,9

FONTES: I. N. E., Estatística da Educação e Anuário Estatístico.

GODÉS, que preferiam outro curso àquele que frequentavam? A respeito das
actuais características dos cursos universitários portugueses de Economia e
Finanças, vejam-se os artigos do Prof. M. Jacinto NUNES e áo Dr. António
Farinha PORTELA, insertos nesta colectânea.

49 Ponto desenvolvido por J . C. F e r r e i r a de ALMEIDA, n o a r t igo «Si tua-
ção e Problemas do Ens ino de Ciências Sociais em Por tuga l» , publicado nes t a
colectânea.

50 N a genera l idade dos países , os cursos de E n g e n h a r i a compreendiam,
naquela d a t a , 4 ou 5 anos de estudos. Cfr. Manuel ROCHA, «A Reforma do



Por outro lado, pode verificar-se, examinando o Quadro n.° 5,
que o mecanismo institucional da concessão de bolsas de estudo,
susceptível em princípio de actuar como factor de «democratiza-
ção» e de possível orientação e «correcção» da estrutura sectorial
do recrutamento universitário, não opera efectivamente como tal
no nosso país» Com efeito, embora o ramo de Engenharia ocupe,
no quadriénio de 1963-1966, uma posição comparativamente pri-
vilegiada, com cerca de 10 % de bolseiros relativamente ao total
de alunos inscritos no sector (o que já não é o caso dos ramos de
Ciências relativas à Medicina e de Ciências Económicas e Sociais,
situados, à beira da mécTa geral), tão diminuto se revela, con-
frontado com o dos estudantes, o número das bolsas atribuídas,
que não é possível reconhecer-lhe efeitos «correctivos» apreciá-
veis 51.

Esta última conclusão merece particular destaque em refe-
rência ao Ensino Médico, porquanto neste ramo, nem a duração
da aprendizagem se afigura redutível52, nem a subdivisão dos cur-
sos em graus intermédios seria, de acordo com o parecer dos espe-
cialistas., defensável. Todavia, a sua longura ocasiona, provavel-
mente, tal como em Engenharia, retraimento do acesso, nomea-
damente do que advém, ou adviria, das camadas economicamente
menos beneficiadas da população. Sob este respeito, não deixa
de ser significativo que, segundo o Inquérito CODES de 1963/64,
o sector das Ciências relativas h Medicina se realce, entre todos
e não obstante incluir o de Farmácia, como aquele onde a «selec-
tividade social» do recrutamento estudantil é mais estrita53. Uma
política de atribuição de bolsas com particular incidência em
Medicina poderia, por conseguinte, constituir um factor institu-
cional compensatório dos efeitos restringentes que, sobre o acesso
a este ramo de ensino, são produzidos pelas suas específicas e
inalteráveis características.

Ensino de Engenharia», Congresso do Ensino de Engenharia, Lisboa, 1962,
Comunicação n.° 53, págs. 28-29. Vd. também a súmula das tese® defendidas
neste Congresso, inserta na presente colectânea.

51 Deixamos de lado a questãoi do valor pecuniário das bolsas, que é
insuficiente.

52 Todavia, sem reduzir a duração da aprendizagem das profissões
médicas, o Prof. João P. MILLER GUERRA propõe a limitação dos cursos dados
nas Faculdades de Medicina a apenas cinco anos de estudos, completados
porém por cursos da pós-graduação, a cargo de um Instituto de Pós-Gra-
duadoS; cujas funções seriam, entre outras, o complemento da educação mé-
dica (dois anos) e o tirocínio das especialidades. Este esquema—-do qual,
aliás, se aproxima a alteração recentemente introduzida na parte final dos
cursos médrcos — permitiria certamente, desde que os tirocínios fossem con-
venientemente remunerados, a t ra i r às carreiras da Medicina um maior nú-
mero de candidatos. Veja-se o artigo do Prof. João Pedro MILLER GUERRA,
«Tradição e modernidade nas Faculdades de Medicina», incluído n a presente
colectânea, em especial os n.fS 7 e 8.

53 Vd., Quadro B 8, em Anexo ao artigo I,



Do conjunto dos seis ramos seleccionados na abertura da
presente Secção deste artigo — recorde-se que somente foram ex-
cluídos os de Belas-Artes e de Ciências relativas à Agricultura —,
resta unicamente abordar o das Ciências Jurídicas.

Cremos, porém, necessário perspectivá-lo no< amplo contexto
estrutural que será previamente analisado no parágrafo subse-
quente.

4. As estruturas regionais da atracção exercida, sobre o® estu-
dantes, pelos três «pólos universitários» do Continente

a) O esquema da «polarização» do «estudantado» metropo-
litano pelos três núcleos universitários do pais

No artigo I, considerámos a repartição global do «estudan-
tado» português pelos três «complexos universitários» de Coimbra,
Lisboa e Porto, e bem assim a composição por naturalidades de
cada um dos respectivos aglomerados estudantis54.

A informação disponível consente-nos, porém, averiguar igual-
mente as proporções em que os estudantes oriundos das diferentes
regiões do pms se distribuíam — num certo número de anos lec-
tivos (um dos quais relativamente recente) — por aqueles três
«complexos». Do Quadro C ly publicado em Anexo, constam, por
distritos55, as proporções atinentes quer a 1953/54, quer a 1963/64.
Estas últimas acham-se também representadas, em gráfico trian-
gular, na Figura n.° 1.

O exame desse gráfico permite, desde logo, enunciar as se-
guintes proposições: em 1963/64,

— as Universidades de Coimbra e do Porto apenas nos seus
próprios distritos absorviam a maioria absoluta (ou seja:
mais de 50%) dos estudantes;

— contrariamente, o «complexo universitário» de Lisboa, não
só polarizava muito mais intensamente que os de Coimbra
e do Porto es estudantes naturais do respectivo distrito,
como ademais exercia domínio absoluto na atracção dos
alunos provenientes de outras oito zonas distritais (pela
ordem crescente da intensidade de tal domínio: Leiria, Cas-

54 Vd., supra, 1, 2, a e b (ponto 4.°).
55 Além do® 18 distritos do Continente, o Quadro B 1 inclui as Ilhas

Adjacentes, globalmente consideradas como uma região. No gráfico da Fi-
gura n.° 1, as Ilhas não se encontram, porém, representadas.



A polarização dos estudantes do Continente pelos três pólos universitários
do país, em 1963/64

1 Portalegre

100

Figura n.° 1
\

telo Branco, Santarém, Portalegre, Faro, Évora, Setúbal
e Beja);

— todavia, em sete distritos ( Viana do Castelo, Braga, Vila
Real, Bragança, Guarda, Viseu e Aveiro), nenhum dos três
poios universitários se situava em posição de absoluta pre-
ponderância, exercendo todos, em proporções diversas, si-
multânea atracção sobre as populações estudantis regio-
nais;

— finalmente, a área do território continental onde incidia,
com significativa intensidade, a atracção da Universidade
portuense aparecia, no confronto com as correspondentes
aos dois outros pólos universitários, como singularmente
restrita.



Este quarto ponto será, porventura, mais directamente apreen-
dido mediante recurso à Figura nf 2. Apercebe-se aí, visualmente,
que enquanto, por um lado, a irradiação captativa de Lisboa se
espraiava, em 1963/64, por todo o Continente, dominando em abso-
luto para o Sul da linha Leiria-Castelo Branco, e por outro,
a de Coimbra só em três distritos centro-meridionais (Lisboa, Se-
túbal e Beja) baixava a níveis de quase-imperceptibilidade, pelo
contrário a do Porto apenas em seis áreas nortenhas (Viana do
Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real e Bragança) se distin-
guia com expressivo vigor56.

Acrescente-se que o confronto, por meio do Quadro C1, dos
valores respeitantes a 1963/64 com os referentes a 1953/54, evi-
dencia que o esquema da polarização do «estudantado» metropo-
litano pelos três núcleos universitários do Continente, grafica-
mente relevado pelas duas figuras a que acabamos de aludir, não
é meramente episódico, mas estrutural.

No entanto, entre a mais recuada e a mais próxima daquelas
duas datas, algumas alterações intervieram, que convém men-
cionar:

l.a Coimbra registou nítidas diminuições de influência em,
pelo menos, oito distritos: Viana do Castelo (de 37,7 para 30,0),
Porto (de 31,3 para 24,3), Aveiro (de 53,4 para 45,7), Leiria (de
44,5 para 34,0), Santarém (de 25,1 para 20,6), Bragança (de 45,0
para 36,8), Castelo Branco (de 35,0 para 25,0) e Portalegre (de
30,3 para 19,9).. Só relativamente aos estudantes originários das
Ilhas Adjacentes, Coimbra beneficiou de um certo incremento
de atracção (de 29,5 para 33,5). Nos demais distritos, verificou-se
estabilidade ou ligeira propensão declinante.

2.a São igualmente oito os distritos onde Lisboa viu a sua
posição claramente reforçada: Viana do Castelo (de 32,0 para
36,6), Bragança (de 28,8 para 33,8), Guarda (de 38,8 para 46,9),
Castelo Branco (de 60,2 para 71,3), Viseu (de 27,8 para 33,9),
Leiria (de 48,3 para 59,5), Santarém (de 69,9 para 75,1) e Porta-
legre (de 64,3 para 78,3). Dos restantes dez distritos do Conti-
nente, quatro viram ligeiramente diminuídas as suas percentagens
de estudantes atraídos por Lisboa, e seis, ligeiramente aumenta-
das. Sensível redução da influência lisboeta (de 63,8 para 56,8),
apenas entre os estudantes das Ilhas Adjacentes ocorreu.

56 De acorda com o Quadro B 1, em Anexo, verificava-se o seguinte
em l%3/64: 1.°) distritos onde a percentagem de estudantes atraídos por
Lisboa era inferior a 10%: nenhum; 2.-) distritos onde a percentagem de
estudantes atraídos por Coimbra era inferior a 10%: três (Lisboa, Setúbal
e Beja); 3.° distritos onde a percentagem de estudantes atraídos pelo Porto
era inferior a 10 %: onze (Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, San-
tarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre^ Évora, Beja e Faro).
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3.a Finalmente, no Porto, as alterações mais visíveis respei-
tam a um notório acréscimo da absorção dos estudantes naturais
do próprio distrito portuense pela Universidade local (de 52,5
para 61,2) 57 e a uma apreciável quebra de influência na região
da Guarda (de 14,9 para 9,8). Das restantes dezassete áreas geo-
gráficas consideradas, nove acusaram leves aumentos, e oito, leves
diminuições de atracção por este «pólo universitário».

De quanto acabamos de expor, parece legítimo extrair algu-
mas ilações fundamentais.

Por um lado, atendendo ao modo como se exerce, no con-
junto do território metropolitano, a atracção dos três «complexos
universitários» sobre a população estudantil, Coimbra e Lisboa
caracterizam-se como Universidades de âmbito nacional e o Porto
como Unwersidaãe de âmbito mais propriamente regional.

Por outro lado, no período considerado, a influência capta-
Uva de Coimbra, sempre notoriamente inferior à da capital, re-
gistou uma perceptível (mas não espectacular) propensão para
diminuir, em proveito mormente da de Lisboa.

b) Aprofundamento da análise anterior: algumas hipóteses

As duas conclusões apuradas na parte final da alínea prece-
dente podem ser retomadas e aprofundadas, mediante exame de
alguns elementos de informação adicionais.

Tomemos, em primeiro lugar, o Quadro n.° 6. Confrontando,
em qualquer dos momentos nele focados (1943/44, 1953/54 e
1963/64), as atracções exercidas, sobre os estudantes da «pro-
víncia», pelos três «complexos universitários», observa-se que a
sua ordem de importância é sempre a mesma: à cabeça, Lisboa,
em posição nitidamente destacada; depois Coimbra, em posição
menos vultosa, mas forte; e por fim, o Porto, em posição muito
fracara.

Igualmente se verifica que Coimbra, aonde em 1953/54
afluíam 39 % dos estudantes da «'provinda» e 31% dos naturais
do distrito portuense, assistiu à redução dessas percentagens,
em 1963/64, a respectivamente 36 % e 2k %- Concomitantemente,
e enquanto o «pólo» nortenho consolidava o seu poder de captação
do «estudantado» originário do seu mesmo distrito (de 53 % para

57 Resultado da criação, no Porto, de uma Faculdade de Economia?
58 Entretanto, também é possível notar que, no período de 1943/44 a

1953/54 e em contrário do que veio a suceder na década subsequente, a absor-
ção coimbrã dos estudantes enviados às Universidades pela «provínc a» se
avantajou consideravelmente (de SI % para 39%), em desfavor tanto do
Porto como de Lisboa.



Atracção exercida, ao iongo áo tempo, sobre OS estudantes de Lisboa,
do Porto e da Província, pelos três pólos universitários

QUADRO N.o 6

Anos

1

Ci

19
53

/5
4

3/
6

19
6

\ Universidades
\ . frequentadas

Naturalidaes ^ \
(distritos) \ ^

2

Lisboa
Porto
Província

Lisboa
Porto
Província

Lisboa
Porto
Província

CONJUNTO

3

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

Coimbra

4

3,2
22,5
31,2

46
31,3
38,9

4,6
24,3
35,9

Lisboa

5

93,8
17,9
62,5

92,4
16,2
47,3

93,2
14,5
49,6

Porto

6

3,0
59,6
16,3

3,0
52,5
13,8

2,2
61,2
14,5

FONTE: I.N.E., Estatística da Educação» 1943/44 e 1953/54 e CODES, Recensea-
mento da população universitária em 1963/64.

61%), Lisboa passava a recolher, em 1963/64, cerca de 50 % dos
alunos de extracção «provinciana», contra Ift % em 1953/54».

Um outro tipo de informação útil é o que a Figura n.° 3
proporciona. Estão nela graficamente representados os valores,
em 1963/64, dos índices de localização, em cada distrito, das
populações estudantis dos três «complexos universitários» do
Continente, separadamente atendidos. Esses valores medem —
para cada «pólo universitário» e tomando como termo de referên-
cia a importância proporcional do volume dos alunos a ele atraí-
dos no conjunto do país — as intensidades relativas da atracção
(se os valores indicados são positivos) ou da retracção (se são



ÍNDICES DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS POPULAÇÕES ESTUDANTIS

DOS TRÊS COMPLEXOS UNIVERSITÁRIOS, EM 1963 / 64
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negativos) das populações estudantis, ante o «pólo» considerado 5\
Apresentamo-los sob a forma de três perfis de atracções/retrac-
ções, cujas características se revelam claramente diferenciadas60.

O perfil do Porto, muito fortemente contrastado, demonstra
que as dezanove áreas observadas podem basicamente classificar-se

j59 Sendo P a parcela, oriunda do distrito D , da população estudantil
D. i

da Universidade U ; P , a parcela, originária do distrito D., da população

universitária total; P , a população estudantil global da Universidade U.;
U J

e P, a população universitária total — o valor do índice I da «localização»
i

da população estudantil da Universidade Uj no distrito I>1 vem dado pela
fórmula:

ti

p
D

uj
T
D

i

P
D

i

U
j

P

Uj [Coimbra, Lisboa, Porto]

X 10)0 —100 Di [Aveiro, ..., Viseu, Ilhas Adjacentes]

P

Valores positivos significam que a Universidade Uj atrai, no distrito D p

proporcionalmente mais estudantes do que no conjunto do país. Valores nega-
tivos significam, pelo contrário, que a Universdiade Uj atrai, no distrito Dj,

proporcionalmente menos estudantes do que no conjunto do país. Valores
nulo8 significam que a Universidade Uj atrai, no distrito D^ proporcional-

u.
mente tantos estudantes como no conjunto do país. I mede, por conseguinte,

i

como se diz no texto, a intensidade relativa da atracção (se o índice se
apresenta com valor positivo) ou da retracção (se o índice se apresenta
com valor negativo) da população estudantil do distrito Diy ante a Uni-
versidade Uj, tomando como termo de referência a importância proporcional

u.
(P /P) do volume total de alunos atraídos a U., no conjunto do país. É
evidente, porém, que os termos «atracção» e «retracção» não se revestem
aqui de qualquer conotação psicológica, pretendendo apenas designar fenó-
menos estritamente objectivos e quantitativos.

60 Vejam-se os valores dos índices no Quadro C29 em Anexo.
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segundo um esquema dual: de uma parte, seis zonas de pronun-
ciada atracção, todas geograficamente confinantes ou relacionadas
com o «núcleo» portuense — Viana do Castelo, Braga, Porto,
Aveiro, Vila Real e Bragança; da outra, doze áreas de acentuada
retracção — os restantes distritos do Continente, à excepção de
Viseu, e as Ilhas Adjacentes. O carácter regional desta Universi-
dade avulta, assim, com saliente nitidez.

O aspecto muito menos contrastado dos perfis de Coimbra
e de Lisboa limita-se a confirmar que, tanto o recrutamento estu-
dantil coimbrão, como o lisboeta, se fazem muito menos localiza-
damente — ou, se preferirmos: muito mais difusamente — que o do
Porto. Todavia, e eis um ponto onde a nossa análise ainda nos
não havia conduzido, a sobreposição dos dois perfis sugere uma
certa forma de «concorrência» entre os dois «pólos». De facto,
e dum modo geral, onde se depara com uma «ponta de atracção»
relativamente a Coimbra, depara-se também com uma «ponta de
retracção» relativamente a Lisboa — a reciprocamente61.

Será, pois, que a influência de Coimbra «furta» estudantes
a Lisboa e que a de Lisboa «furta» estudantes a Coimbra? A res-
peito do crédito atribuível a uma tal hipótese, tudo quanto pode-
mos dizer resume-se a uma outra hipótese, para a qual somos,
no entanto, naturalmente atraídos se, deslocando o enfoque da
análise para um confronto entre as Universidades de Coimbra e do
Porto, levantarmos a seguinte questão: como se compreende que
seja tão manifestamente mais relevante que a do Porto, a aptidão
de Coimbra para recrutar estudantes na «província» ?

Um primeiro faotor a ponderar é, sem dúvida, a posição geo-
gráfica das duas cidades. Implantada numa zona cêntrica do país,
Coimbra encontra-se, neste aspecto, nitidamente favorecida. Mas
o factor geográfico não pode, evidentemente, permitir-nos entender
que, mesmo nas zonas mais directamente ligadas ao Porto —como
Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Vila Real e Bragança—, a in-
fluência coimbrã se manifeste com tal robustez que, se a medísse-
mos pela percentagem dos estudantes locais que acodem à Uni-
versidade de Coimbra, teríamos de reconhecê-la equivalente ou
sobrelevante à portuense (vide Figura n.° 2).

A diferente amplitude da gama dos ensinos propiciados pelas
duas Universidades não pode ser invocada como elemento de uma
possível explicação. Efectivamente, sob este ponto de vista, Coim-

61 Só no distrito do Porto, a uma «ponta de retracção» relativamente
a Lisboa, não corresponde propriamente (embora ligeiramente se esboce) uma
«ponta de atracção» relativamente a Coimbra. Corresponde-lhe, porém, natu-
ralmente, a mais forte «ponta de atracção» relativamente à Universidade
do Porto.



bra nao se oferece, antes pelo contrário, como mais largamente
dotada do que o Porto62.

Todavia, Coimbra dispõe, mas não o Porto, de uma Faculdade
de Direito. Haverá, pois, que admitir ser principalmente o atrac-
tivo dos cursos jurídicos o que faz acorrer à «capital do Mondego»,
muito mais vultosamente do que à «capital do Norte», alunos
de origem «provinciana»? Não o cremos. Por um lado, mesmo
subtraída ao aglomerado estudantil coimbrão a totalidade dos
alunos que nele participam como estudantes de Direito, ainda
resta uma população discente só por si mais numerosa que a de
toda a Universidade portuense. Por outro, o ramo jurídico nem
sequer se caracteriza, em Coimbra, como sendo aquele onde mais
alta se apresenta a percentagem de estudantes naturais da «pro-
víncia». Em 1963/64, tal proporção era, com efeito, de 78 %, mas
atingia 85 % entre os alunos de Ciências Exactas e Naturais
e 87 % entre os de Ciências relativas à Medicina63.

A notável potência demonstrada por Coimbra, enquanto cen-
tro gravitacional de grande parte do «estudantado» expedido pela
«província», afigura-se, portanto, radicar primordialmente, não na
localização centro-geográfica da cidade ou na amplitude e natu-
reza do respectivo elenco de ensinos, mas noutros parâmetros,
acerca dos quais julgamos legítimo presumir sejam o prestígio
e a tradição. Por outras palavras: provavelmente, para uma
parte muito considerável e acaso majoritária dos estudantes que,
sendo oriundos da «província», afluem à Universidade de Coimbra,
a ida para esta Universidade representa menos propriamente uma
«opção» do que uma implícita «orientação de conduta», determi-
nada pela «pressão» duma imagem social de prestígio e duma
tradicional directriz de comportamentoG4.

Ora, esta hipótese, que nos parece altamente plausível, é con-
gruente com a que acima foi enunciada, ou seja: com a de se
verificar, entre os «pólos universitários» coimbrão e lisboeta, uma
certa «concorrência» na captação de estudantes, de tal sorte que
Lisboa e Coimbra reciprocamente se «furtam» alunos. Na verdade,
para os estudantes que busquem Coimbra por ser para Coimbra
que, na sua região ou meio social, normalmente «se vai» ou «se
deve ir» (quer dizer: para os que a procurem por motivos de tra-
dição social e prestígio), a escolha dos cursos que irão frequentar,
não somente será posterior à da Universidade onde se irão ins-
crever, como terá de confinar-se à lista das opções nela viáveis.

162 Vd. Quadro Ali, em Anexo ao artigo I.
«3 73 % entre os alunos de Letras. Percentagens calculadas em relação

aos totais de alunos naturais da Metrópole, em cada ramo e a estudar em
Coimbra.

«4 Acresce a circunstância de que parece ser mais baixo em Coimbra
do que em Lisboa o custo de manutenção (alojamento, transportes, etc.) dos
estudantes.
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Porém, Lisboa oferece, aos seus reais ou eventuais candidatos,
um leque notoriamente mais aberto e menos «clássico» de cursos
e carreiras possíveis. Na medida, por conseguinte, em que, na
«província», progressivamente se associem, a alguns desses cursos
e carreiras, padrões mais elevados de prestígio, interesse e aspi-
ração, lógico será esperar que Lisboa tenda a «subtrair» estu-
dantes a Coimbra. Inversamente, na medida em que uma norma
social tradicionalmente orientadora para Coimbra da procura de
ensino, exerça, em determinadas regiões ou camadas sociais da
«província», frequente ou exclusivo domínio sobre as «decisões»
estudantis, também será lícito supor que Coimbra tenda a «privar»
Lisboa de um certo número de estudantes que a esta Universi-
dade poderiam, noutro circunstancialismo, advir. Acresce poder
pensar-se que ao prestígio e apelo tradicional de Coimbra, como
Universidade, faz provável concorrência o prestígio e apelo mo-
derno de Lisboa, como grande cidade.

De todo modo e em conclusão, a hipótese de o acesso estu-
dantil a Coimbra se fundar, em grande parte, num princípio de
polariz<xção pelo prestígio e péla norma tradicional, permite enten-
der, simultaneamente, que Coimbra se revele, na «província», muito
mais captadora de alunos, do que o Porto e que, entre Coimbra
e Lisboa, aparentemente se haja podido inMaurar uma certa «com-
petição» factual, no recrutamento de estudantes.

5. A estrutura «clássica» do elenco dos ensinos ministrados em
Coimbra e a elevada proporção de alunos-juristas na popula-
ção universitária portuguesa

Retornemos ao problema, inicialmente posto nesta Secção,
das incidências, atribuíveis às estruturas do sistema universitário
português, sobre a composição sectorial da população discente —
focando agora, e por último, o ramo das Ciências Jurídicas. Será
que a análise desenvolvida no parágrafo antecedente fornece ele-
mentos úteis para a sua dilucidação?

Relembrem-se, antes do mais, certas conclusões anteriormente
adquiridas a respeito deste sector — designadamente as seguintes:

— os cursos de Direito recolhem, em Portugal, uma propor-
ção internacionalmente elevada da população estudantil€5;

— cerca de metade (49 %) dos alunos-juristas concentrava-se,
em 1966/67, na Universidade de Coimbra66;

165 Vd. supra, I, 3, ò.
66 Vd.j supra, I, Z, c, Quad'Iro n.° 7.



— dois terços dos estudantes de Direito eram, em 1963/64,
naturais da «província» 67.

Acrescente-se que o ramo de Direito é, de acordo com o In-
quérito CODES, aquele onde se regista (ou se registava, em
1963/64) a mwis desfavorável relação entre o número dos\ alunos
satisfeitos com a sua escolha de curso e o número dos descontentes
com essa mesma esmlha. De facto, por cada 3 alunos satisfeitos,
encontraram-se, em Direito, ljOIf. insatisfeitos — contra apenas
0,30 em Ciências relativas à Medicina, 0,31} em Ciências relativas
à Agricultura, 0^0 em Belas-Artes, 0,48 em Engenharia e 0/73
no conjunto68.

Ora, é ponto firme e facilmente dedutível do Quadro n.° 7
que a alta proporção de alunos a cursar Direito, em Portugal,
resulta de nesse ramo se inscrever uma forte percentagem dos
estudantes originários da «província». Fosse equivalente à de Lis-
boa, ou mesmo à do Porto, a parcela relativa do «estudantado»
da «província» que procura os cursos jurídicos, e desde logo a
participação deste sector na população universitária portuguesa
se nivelaria pela do conspecto internacional.

Percentagem de alunos inscritos em Direito,
segundo a naturalidade e o sexo

QUADRO N.° 7 Ano: 1963/64

^ ^ - ^ ^ ^ ^ Sexos

Naturalidades ^ ^ ^ — ^ ^ _

Lisboa
Porto
«Província»

Ambos
oa

sexos

8,6
10,9
15,4

Homens

11,8
15,3
21,4

FONTE: CODES, Recenseamento da população univer-
sitária em 1963/64.

A inclinação, na «província», de uma parte, muito mais con-
siderável do que em Lisboa ou no Porto, da população estu-
dantil, para os cursos de Direito, seguramente encontra a sua fun-
damentai causação em parâmetros de índole sócio-económica e
cultural, directamente religados ao dualismo interno da sociedade
portuguesa que noutro lugar estudámos 69. Contudo, se atender-

67 Vd., swpray I , 3 , c, Quadro n.° 8.
68 Cfr. as respostas à pe rgun ta n.s 18 do Inquéri to CODES.
69 Vd., do Autor , «Portugal , sociedade dual is ta em evolução», AnáUse



mos a que cerca de metade dos alunos-juristas se concentram,
como vimos, na Universidade de Coimbra, e se paralelamente
recordarmos que, nesta Universidade, outra opção, além da de
Direito, não é possível aos alunos desinteressados dos cursos lite-
rários ou sem propensão para os estudos científicos (de Ciências
Exactas, Naturais ou Médicas), pertinente será pôr a questão de
se, por via da sua própria estrutura, a Universidade coimbrã
não contribui, em certa medida, para avolumar a importância
quantitativamente assumida pela massa discente jurídica.

Alguns argumentos pesam claramente a favor de tal hipó-
tese. O primeiro pode ser extraído do Quadro n.° 8. Comparando
as proporções em que, nas Universidades de Coimbra e de Lisboa,
os alunos originários da «província» se repartem pelos diferentes
sectores, verifica-se ser a mesma, nos dois «complexos universitá-
rios», a percentagem dos que frequentam os cursos que, pela sua
índole, mais directamente abrem caminho para as funções e car-
reiras da administração pública e privada (Direito e Economia).

Repartição percentual, por ramos de ensino, dos
estudantes naturais da «provinda» matriculados em

Coimbra e em Lisboa

QUADRO N.° 8 Ano: 1963/64

—-—̂ __̂  Universidades
Ramos de ^ ^ " ^ — ^ _
ensino frequentados "~~~-—̂ __

TOTAL

Direito

Ciências Económicas

Outros cursos

Coimbra

ioo;o

2a,6

76,4

Lisboa

23,2

100,0

14,3

8,9

76,8

FONTE: CODES, Kecenseamento da população universi-
tária, em 1963/64.

A invariância, de uma para a outra Universidade, dessa per-
centagem, não pode deixar de sugerir que o seu valor representa,
à data, a intensidade média da propensão dos estudantes de ori-
gem «provinciana» para aquelas funções e carreiras. Simplesmente:

Social, II ,(7-8), 2.° siem. 1964, ou Sociologia e Ideologia do Desenvolvimento,
Lisboa, [Moraes, 1968, II Parte, Capítulos 2.° e 3,V



em Lisboa, tal propensão bifurca em dois sentidos —o do Direito
e o das Ciências Económicas —, ao passo que em Coimbra se con-
centra num só. Será descabido pensar que, a haver em Coimbra,
além da «opção Direito», uma «opção Economia», também nessa
Universidade se registaria uma bifurcação análoga à verificada
em Lisboa?

Sob este respeito, convém lembrar que, no ano lectivo de
1953/54, se instituiu, no Porto, uma «opção Economia» 70. Ora,
observando, no Quadro n.° 9, as proporções em que— nos anos
lectivos de 1950/51 e de 1963/64 — os estudantes provindos das
regiões nortenhas procuraram os cursos de Direito e de Ciências

Estudantes matriculados em Direito e em Ciências Económicas e Sociais,
em percentagem do total de alunos naturais da Metrópole e dos totais

distritais de seis regiões nortenhas

QUADRO N.° 9

~~ —-__ Ramos de
— - » ^ ^ ^ ensino

Naturalidades ~~~—~̂ _̂ ^

1

Continente e Ilhas
Aveiro
Braga
Bragança
Porto
Viana do Castelo
Vila Real

Direito

1950/51

2

11,0
15,3
17,3
12,7
«,8

18,6
11,8

1963/64

3

12,9
16,9
18,5
17,9
10,8
20,3
17,6

Ciências Económicas
e Sociais

1950/51

4

8,7
2,9
2,8

10,9
-6,4
3,8
5,9

1963/64

5

io,u
10,2
10,4
6,0

14,8
10,7
'8,3

FONTES: Para 1950/51. I.N.E., Estatística da Educação; para 1963/64, CODES, Re-
censeamento da população universitária.

Económicas e Sociais, verifica-se que Çsem prejuízo de incrementos
percentuais no ramo jurídico, em toda a área considerada) a per-
centagem dos matriculados em Economia aumentou espectacular-
mente, nos quatro distritos] do IÂtoral. Decerto, nos distritos tras-
montanos foi a propensão para Direito que mormente se acentuou;
mas nem por isso, no de Vila Real, deixou de se produzir um
acréscimo em Ciências Económicas e Sociais proporcionalmente

170 A Faculdade de Economia do Porto foi criada por diploma datado
de 28 de Maio de 1953. Veja-se, adiante, o artigo de António Farinha PORTELA,
«A evolução histórica do ensino de Ciências Económicas em Portugal», n.° 5.



mais vultoso que o constatado, km média, na Metrópole. Por outras
palavras: contemporaneamente com a entrada em funções da Fa-
culdade de Economia do Porto, adensou-se notavelmente a afluên-
cia (relativa), no Norte do país, aos cursos que mais especifica-
mente habilitam para carreiras de administração. Porém, a parte
mais substancial do aumento sobrevindo encarreirou-se para os
estudos económicos.

Este último resultado, julgamos pertinente filiá-lo — quando
não na totalidade, ao menos em muito larga medida — na criação
da aludida Faculdade. E não vemos por que motivo a abertura
de uma «opção Ciências Económicas» não haveria de surtir, em
Coimbra, um efeito semelhante.

Notámos, na parte final do parágrafo anterior, que parece
altamente plausível a hipótese de, para uma parte muito impor-
tante, e acaso majoritária, dos estudantes que, oriundos da «pro-
víncia», afluem à Universidade de Coimbra, a ida para esta Uni-
versidade traduzir menos propriamente uma «opção» do que uma
implícita e introjectada directriz social de conduta. Advertimos
igualmente que, para esses jovens, a escolha dos cursos que irão
frequentar, não somente será posterwr à da Universidade onde se
irão inscrever, como terá de confinar-se ao rol dos ensinos nela
propiciados. Ora, calculando o coeficiente de correlação B.-Pearson
entre as percentagens dos alunos que, de cada distrito, vão estudar
em Coimbra e as dos que, também de cada distrito, vão matri-
cular-se em Direito, deparámos com um valor (r — 0,76) que é
suficientemente comprovativo de uma ligação positiva e signifi-
cativa entre as duas variáveis: o volume relativo regional das
«opções» por Coimbra e o volume relativo regional das «opções»
por Direito. Em presença do que acabamos de expor e de recordar,
e tendo em mente outrossim os elementos acima arguidos contra a
presunção de ser principalmente o atractivo do curso jurídico o que
faz acorrer à «capital do Mondego» um grande contingente dos
estudantes de origem «provinciana» — cremos dever interpretar
aquele resultado estatístico como significante de que a compo-
sição estritamente «clássica» do elenco dos cursos professados na
mais antiga e célebre Universidade do país concorre, de facto,
para avantajar — e para fazer sobressair, como particularmente
elevada, em perspectiva internacional — a posição relativa da
massa estudantil jurídica, no quadro da população universitária
portuguesa.

Entretanto, em 1963/64, perto da quarta parte dos alunos
matriculados em Direito prefeririam ter escolhido outro curso71.

Vd. as respostas à questão 18/z, do Inquérito CODES.



6. Conclusão

Respondendo à questão inicialmente posta, digamos, pois, que
as estruturas do sistema universitário exercem, de facto, em Por-
tugal como decerto nos demais países, significativas influências
sobre as «escolhas de curso» individuais e, por conseguinte, sobre
a composição sectorial do «estudantado». Em medida apreciável,
essa composição — que não é, vimo-lo, a mais vantajosa para a
sociedade portuguesa — seria seguramente corrigível mediante
acções dirigidas a determinados pontos e aspectos daquelas estru-
turas. Procurámos, exactamente, na análise efectuada, mostrar
onde eles se situam.

SECÇÃO 3.a

PERSPECTIVAS DE CRISE INSTITUCIONAL,
NO SISTEMA UNIVERSITÁRIO PORTUGUÊS

1. Introdução: crescimento e crise

Nas duas primeiras Secções deste artigo, examinámos o sis-
tema universitário português como condicionante de um certo
número de características — a dimensão, a selectividade social,
a composição por sexos e a distribuição por sectores —da popu-
lação estudantil. Na presente secção, inverteremos de algum modo,
a perspectiva da análise. Ocupar-nos-emos, com efeito, basica-
mente, de repercussões da expansão da massa discente sobre o
funcionamento do sistema.

Avancemos desde logo a nossa convicção de que, sem as
maciças amputações ante-universitárias sofridas pelas «gerações
escolares» 72, uma crise generaMzada das estruturas universitárias
teria, muito provavelmente, irrompido, há anos já, em Portugal,
A evitação de uma tal crise, cremos que só tem sido possível a
expensas de um «custo humano» e de um «custo social», cuja na-
tureza convém mencionar. O primeiro tem consistido na privação
— suportada pela imensa maioria das crianças e dos adolescen-
tes — do acesso aos escalões menos baixos do sistema educacional
português. O segundo tem-se exprimido numa sensível restrição
da capacidade cultural da sociedade portuguesa para se desen-

72 Cfr., supra, Secção 1.% § 2.



volver — capacidade que manifestamente depende, se bem que não
-só, da amplitude das suas «minorias cultas» 73.

Quando estudámos a evolução quantitativa daquelas «gera-
ções», denotámos, porém, uma clara tendência, na base da pirâ-
mide discente pós-primária, para uma dilatação mais que propor-
cional à do conjunto da população escolarizada. Afigura-se pru-
dente admitir a hipótese de que esse fenómeno anuncia futuros
alargamentos relativos nos patamares mais elevados. Em termos
absolutos, estes já têm vindo, aliás, a registar-se74, e nem de outro
modo seria possível que as percentagens de «sobreviventes», apu-
radas para a «geração» de 1957/58, se apresentassem sem quebra,
face às de 1950/51, maugrado a escolarização primária se haver,
no septénio intercalar, consideravelmente ampliado. Simplesmente:
a verificar-se tal hipótese e quando tal movimento, a dar-se,
alcançar o patim de entrada no ensino de cúpula, assistir-se-á, em
Portugal, a uma «explosão escolar» em nível universitário, cujas
proporções são dificilmente previsíveis 75. Nesse momento e por
motivos que adiante exporemos, ou as dimensões e características
do dispositivo institucional terão sido antecipada e adequada-
mente refundidas para a acolher e enquadrar, ou não se vê como
poderão ser-lhe poupadas situações de franca deterioração e dis-
funcionalidade.

As Universidades portuguesas têm sido objecto, e não apenas
recentemente 76, de críticas numerosas, pertinentes e severas. Só

73 Sobre es te ponto, vejam-se os ar t igos de Mário MURTEIRA e Isi lda
BRANQUINHO, «Desenvolvimento dos recursos humanos e ensáno superior»
(par t i cu la rmente , o respectivo Anexo) e de F . R. D I A S AGUDO, « A S Univers i -
dades por tuguesas e a invest igação científica e técnica» (especialmente,
Quadro I I ) , inser tos , respect ivamente, n a l.R e 2.a P a r t e s des ta colectânea
-de estudos.

74 Cfr. o a r t i go do Prof. C. M. ALVES MARTINS, ci tado n a no t a seguinte.
75 No seu a r t igo «Alguns aspectos do ensino em Por tuga l» (vd. supra,

págs . 57 e segs.) , o Prof. C. M. A L V E S MARTINS no ta j u s t amen te que «duran te
o período que va i de 1950/51 a 1964/65, a população por tuguesa da Metrópole
aumentou de 7,9 %, passando de 8510,2 mi lhares p a r a 9180,0 mi lha res ; no
mesmo período, a população inscr i ta nos estabelecimentos escolares aumentou
de 68 %, passando de 777,9 mi lhares p a r a 13'08,l mi lhares . E s t a explosão da
p r o c u r a do s is tema escolar — 530 mil alunos a mais em 15 anos — excedeu
as previsões mais optimistas e não se estava de modo algum preparado para
a enfrentar». Mas uma tal explosão da procura geral de ensino não teve ainda,
por força dos estrangulamentos intervenientes ao nível liceal e técnico, as suas
mais vultosas repercussões no escalão universitário.

76 Desde, por exemplo, Theóphilo Braga, José Sobral Cid ou Alfredo Ben-
.saúde, até Delfim Santos, Orlando Ribeiro, J. A. Serra, A. Sousa da Câmara,
C. Torre da Assunção, J. Celestino da Costa, G. Braga da Cruz, J. Pires
Cardoso, Eduardo Coelho, J . Cândida de Oliveira., César de Freitas, M. Paulo
Marques, SanfAnna Dionísio, etc. — para não aludir a anteriores trabalhos
de vários dos colaboradores da presente colectânea de estudo© sobre «A Uni-
versidade na Vida Portuguesa»—, a lista dos professores e intelectuais



interessa evocá-las, neste lugar, para referir que — variando
quanto aos pontos de incidência — todas em comum atacaram
a lógica (ou, se quisermos: as características estruturais) do sis-
tema instituído, não contudo a sua viabilidade, ou melhor: a sua
capacidade para durar funcionando «normalmente». Sendo tão
restrita quanto era (e, no conjunto, vimo-lo, ainda é, mas em cons-
pecto internacional) a massa dos estudantes portugueses, com-
preende-se que não seria possível pôr em dúvida que o sistema,
desprovido embora dos atributos ou não produzindo o out-put que
os críticos justamente pretendiam, era susceptível de prosseguir,
sem fundas «perturbações», o seu normal funcionamento. Dora-
vante, esta certeza implícita não pode manter-se: a questão que
devem crucial é a de se o sistema universitário português, premido
pelo crescimento da população estudantil, não está evolucionando
no sentido de, a menos que nele se introduzam substanciais modi-
ficações, funcionar em condições cada vez menos «normais» e mais
« perturbadas»,

Em primeira aproximação, acaso possa afigurar-se ilógico —
havendo previamente reconhecido que, no nosso país, os meca-
nismos sociais do acesso aos estudos universitários são acentua-
damente restringentes — antever ou admitir a possibilidade, em
prazo não longo, de uma «crise institucional» das Universidades,
resultante da expansão quantitativa do «estudantado». Na con-
clusão do artigo I, já em parte respondemos a esta possível objec-
ção ". Mas ao que aí ficou dito, e para o qual remetemos, algo se
deve agora acrescentar.

Por um lado, convém entender que, exactamente por serem
tão restritivos esses mecanismos, mais facilmente uma tal «crise»
pode sobrevir. Bastará, na verdade, uma ligeira descompressão
dos factores pelos quais se encontra represada a ascensão juvenil
através dos sucessivos graus do ensino, para que, no cume — ou
seja: na Universidade — se produza um efeito quantitativamente
«explosivo». Se necessário se torna exemplificar, suponha-se en-
tão que, num dado ano, se matriculam pela primeira vez, nos
cursos universitários, 4500 alunos, e dois anos após, 6000. O nú-
mero dos novos alunos regista, assim, num biénio, o acréscimo
de 33 %. Admita-se, porém, que estes 6000 novos alunos corres-

de vulto que, ao longo do tempo, apontarem deficiências fundamentais e propu-
seram reformas mais ou menos profundas no sistema universitário português,
é deveras extensa. «The majority of the shortcomings, and remedies to
overcome them— notou um perito inglês em questões universitárias—3 have
been identified and proposed, by Portuguesa scientists, frequently many
years ago. Had they been implemented when proposed, Portugal would be
leading world in its university deveiopment rather than being in its present
situation» (iH. G. OLDHAM).

77 Vd.5 supra, o n.° 4, a), da Conclusão do artigo I.
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pondem a 6 % de «sobreviventes» de certa «geração escolar». Bas-
taria, por conseguente, que a «taxa de sobrevivência» se houvesse
elevado somente de 6% para 7,5%, para que o volume das pri-
meiras matrículas tivesse acusado o «explosivo» aumento de 66%.
Ora, esta hipótese é menos «teórica» do que pode julgar-se, por-
quanto um dos comportamentos educacionais que, presumivel-
mente, se vão acentuar, nos próximos anos — em Portugal, como
noutros países — é o que levará um número considerável dos indi-
víduos que prematuramente interrompem os seus estudos secun-
dários, a retomá-los e concluí-los ulteriormente 7S, com vista a um
ingresso relativamente «tardio» nos estabelecimentos de ensino
superior.

Por outro lado, independentemente das hipóteses a que aca-
bamos de aludir, a antevisão de uma «crise institucional» no sis-
tema universitário português pode fundar-se apenas em certas
estimativas, de que actualmente já é possível dispor, acerca da
evolução previsível de procura de educação superior em Portugal.
Extrapolando, segundo uma curva de crescimento parabólico, que
pareceu a mais provável, as tendências estatisticamente regista-
das no crescimento dos efectivos estudantis do ensino superior,
os trabalhos preparatórios do III Plano de Fomento levaram a su-
por que esses efectivos alcançariam, em 1974/75, a cifra de 67,5
milhares, compreendendo 54 mil alunos universitários 79. Ter-se-ia,
portanto, relativamente a 1966/67, um acréscimo de 7^% (ou
seja, em valores absolutos: 23 mil estudantes a mais). Um estudo
mais recente — que, de resto, segundo os seus Autores, deve ser
tomado como «primeiro ensaio, que poderá ser melhorado» e se
baseia num modelo descritivo dos fluxos anuais conducentes do
5.° Ano do Liceu à frequência do ensino de cúpula — propicia
os seguintes resultados: se os aumentos anuais nos efectivos
do 5.° Ano liceal se mantiverem constantes até 1980, a população
universitária atingirá 6If milhares em 1976/77 e 79 milhares em
1980/81; se, como parece mais verosímil, aqueles aumentos forem
crescentes, haverá provavelmente cerca de 69 mil estudantes uni-
versitários em 1976/77 e 92 mil em 1980/8180. Ponto fundamental,
que adiante nos será útil reconsiderar: de acordo com esta última
previsão, em 1976/77 as populações discentes dos ramos de Ciên-
cias Exactas e Naturais, Engenharia, Direito, Medicina e Econo-

78 Recorrendo, designadamente, à via (extra-sistema) do ensino indi-
vidual ou doméstico.

79 Cfr. Trabalhos Preparatórios do III Plano de Fomento, Relatório
Final do Sub-Grupo n.° 1 do Grupo de Trabalho n.9 10, 1966.

80 O estudo mencionado — que agradecemos nos tenha sido possível con-
sultar— foi efectuado no Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção
Educativa e deve-se a Mário MURTEIRA, Maria de Lourdes MIRA FEIO e Antó-
nio OLIVEIRA.



mia terão todas ultrapassado largamente o volume atingido, em
1966/67, pela do sector das Letras (presentemente o mais pletó-
rico, como sabemos) 81. No conjunto, dentro de apenas oito anos,,
a dimensão do «estudantado» nacional será 2,2 vezes superior
à registada no último ano lectivo para o qual se dispõe de infor-
mação estatística. Não cremos que um tal engrandecimento da
população estudantil seja suportável — sem «crise institucional»
ou sem consideráveis reformas — pelo actual sistema universitário
português.

Sobre este tema nos debruçaremos, nos parágrafos que a esta
Introdução se sucedem.

2. O crescimento da população estudantil e a deterioração da
eficiência interna do sistema universitário

a) O aumento gradual do «ratio» alunos;/docentes; confronto
mternadonal da presente situação portuguesa

A pesquisa — efectuada paralelamente à que se expõe neste
artigo e no precedente, por José Angelo CORREIA e Marinús PIRES
DE LIMA — a respeito da evolução quantitativa da população uni-
versitária no período de 1940/41 a 1966/67, demonstra sem ambi-
guidade que um notório aumento progressivo do ratio alunos/do-
centes (a denotar empobrecimento gradual do esquema de enqua-
dramento pedagógico dos estudantes) tem acompanhado O' cresci-
mento do número dos alunos matriculados nas Universidades por-
tuguesas.

Os valores abaixo transcritos proporcionam uma visão global
e sintética do sentido em que essa evolução se tem vindo a pro-
cessar 82:

1946/47 16 alunos/docente
1951/52 18 alunos/docente
1956/57 19 alunos/docente
1961/62 20 alunos/docente
1966/67 23 alunos/docente

81 Cfr., supra, L, 3., a).
82 Valores extraídos do Quadro 4.11, incluso no artigo de José Angelo

CORREIA e Marinús PIRES DE LIMA, «Análise quantitativa da população uni-
versitária portuguesa», a publicar em Análise Social. Os ratios não puderam
ser calculados exclusivamente para as instituições universitárias, mas refe-
rem-se essencialmeinte a estas.
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Recorrendo a confrontos internacionais, poder-se-á, até certo
ponto, esclarecer o significado de tais valores. Eis, seguidamente,
a informação mais significativa que, sob este respeito, lográmos
reunirS3:

Israel (1964): só em estabelecimentos universi-
tários ou equiparados 7,1

Reino-Urtião (1962): só em estabelecimentos uni-
versitários ou equiparados 7,5

U.R.S.S. (1962): não compreendendo os estudan-
tes dos cursos nocturnos e por correspon-
dência 7,9

Países-Baixos (1960): só em estabelecimentos
universitários ou equiparados 8,0

Alemanha Ocidental (1963): no conjunto dos
estabelecimentos universitários ou equipa-
rados e das escolas superiores de pedagogia 10,0

Bélgica (1962): compreendendo o pessoal docente
a tempo parcial (encarregados de cursos,
encarregados de trabalhos práticos, etc.) ... 11,3

Suécia (1963): só em estabelecimentos universi-
tários ou equiparados 13,0

E.U.A. (1962): compreendendo os professores
a tempo integral ocupados em investigação 13,0

África do Sul (1965): somente nas Universida-
des, mas incluindo os cursos por correspon-
dência 13,3

Guatemala (1965): somente nas Universidades 13,3
Suíça (1965): só em estabelecimentos universi-

tários ou equiparados 1^,0
Espanha (1968): somente nas Universidades ... 19,0
França (1963): somente nas Universidades e ex-

cluindo o pessoal docente a tempo parcial ... 21,6
Portugal (1964): no conjunto dos estabelecimen-

tos universitários e das seguintes institui-
ções: Instituto de Estudos Sociais, Escola
Técnica de Enfermeiras e Institutos de Mú-
sica 22,0

Itália (1962): somente nas Universidades 22,6

83 PONTES: Raymond POIGNANT, VEnseignement dans les Pays du
Marche Commun, Paris, Inst. Pédagog. National, 1966, Tableau n.° 83, para
o Keino-Unido, a U.R.S.S., os Países-Baixos, a Alemanha Ocidental, a Bél-
gica, os E.U.A., a França e a Itália; Unesco, Statistical Yearbook, 1967,
para Israel, África do Sul, Guatemala e Suíça; OCDE, Pofttique et Planifi-
cation de VEnseignement en Suède, Paris-, 1966, para a Suécia; e José Angelo
CORREIA e Marinús1

 PIRES DE LIMA, «Análise quantitativa da população univer-



«Ratios» estudantes / docentes, no ensino superior

QUADRO N.° 10

Países «Ratios» Países «Ratios»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Chile (1964)
Brasil (1964)
Colômbia (1964) (a)
Israel (1964) (6)
Dinamarca (1965)
Checoslováquia (1965) (c)
México (1965)
Ingl. e Gales (1965) (d) (e)
Escócia (1965) (d) (e) ....
Equador (1965)
China (Form.) (196-5)
Venezuela (1965)
Finlândia (1965)
Noruega (1965) (*)
Roménia (1965) (0
Cuba (1965)
Tailândia (1965)
Áustria (19*65)
Canadá (1965)
Polónia (1965) (e) (0
Japão (196'5)
Birmânia (1964)
Itália (1965)

3,3
4,6
6,2
7,1
7,4
7,6
7y8

8,1
8,6
8.8
8,9
9,8
9,9
9,9

10,0
10,1
10,2
10,3
11,0
11,0
11,0
11,6
11,6

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
|43.
44.
45.
46.

Jugoslávia (1965)
Costa Rica (1965)
Alem. Ocid. (.1960)
Irlanda (1962)
E.U.A. (1965)
África do Sul (1965) (0 (
Guatemala (1965) (*) ...
R.A.U. (1964)
Suíça (1&65) (&)
Líbano (1965)
Argélia (1965)
Bulgária (1965) (0
Argentina (1965)
Turquia (1964)
U. Indiana (1963)
Alem. Orient. (1960) (e)
Espanha (1965)
PORTUGAL (1965) (a)
Filipinas (H964)
Albânia (1965) (0
Iraque (1965)
Grécia (1963)
Síria (1965) (*)

11,7
11,7
12,2
12,7
1)2,9
13,3
13,3
13,9
14,0
14,1
14,2
15,3
15,8
16,2
16,3
16,6
16,8
17,0
19,7
24,7
28,4
31,8
3.8,1

„». -A °>BSERyAÇÕES: (a) Não compreende o Ensino Normal; (6) Só compreende as Uni-
versidades e instituições equiparadas; (c) Compreende os cursos de 3.° nível para traba-
lhadores; {d) So compreende as Universidades e o Ensino Normal; (e) Só foi incluído nos
cálculos o pessoal docente a tempo completo; (/) Compreende os cursos nocturnos e por cor-
lespondencia; (g) Compreende apenas as Universidades.

U n e s c o ' Yearbook, 1965 e 1967 e, para Portugal, I.N.E., Anuário

A comparabilidade dos ratios apontados —como, de resto, a
dos que adiante se examinarão — não é rigorosa, mormente por
via, seja das disparidades que se verificam, de uns para outros

sitária portuguesa», art, cit., para Portugal. O valor do «ratio» espanhol
foi calculada por nós, com base em elementos contidos no vol. La Educación
en Espana. Base® para una política educativa, Ministério de Educación
y Ciência, Secretaria General Técnica, 1969.



países (ou até de umas para outras Universidades, dentro do
mesmo país), nos regimes de ocupação do corpo docente e na sua
composição por categorias, seja da inclusão ou exclusão dos cál-
culos, conforme os casos, do pessoal ensinante recrutado a «tempo
parcial». De todo o modo, não se afigura duvidoso que — neste
domínio, que é fulcral — a situação portuguesa (já em 1946/47
francamente mais desfavorável que a constatada, em datas muito
mais recentes, nos dez primeiros países do rol que nos foi possível
constituir) só encontra analogia, presentemente, dentro desse rol,
nas Universidades francesas e italianas. Ora, as graves deficiências
destas Universidades, quanto ao esquema de enquadramento peda-
gógico dos seus alunos, têm sido ultimamente denunciadas com
vivacidade e devem, provavelmente, ser incluídas entre as circuns-
tâncias que mais contribuíram para as profundas «perturbações»
que as têm vindo a afectar.

«Ratios» estudantes / docentes, por grandes ramos de ensino

QUADRO N.° 11
^ ^ ^ ^ Países

Ramos de ^ ^ \ ^ ^
ensino ^^--\^^

CONJUNTO

Letras
Direito, Economia €

C. Sociais
Ciências Exactas e Na-

turais
Engenharia
Medicina e Farmácia

Alemanha
Ocidental

(1961)

9

15

28

10
18
'6

Reino-
Unido (a)

(1962)

12

9

9

7
9
6

Suécia
(1963)

13

26 (c)

22 (ã)

8
8
7

França (&)
(1963)

22

53

50

17

10

Itália
(1962)

23

40

66

13
39
7

Portugal

1963

22

45

38

2(6
16

9

1966

23

50

3(8

21
27
12

OBSERVAÇÕES: (a) Não compreende as Universidades de Oxford e Cambridge; (b)
Não foi incluído, no cálculo dos ratios, o pessoal docente a tempo parcial (encarregados de
cursos, encarregados de trabalhos práticos); (c; Letras e Ciências Sociais; (d) Só Economia;
em Direito, 29.

FONTES: Raymond POIGNANT, VEnseignement dans les Pays du Marche Commun,
Paris, I.P.N., 1965; para Portuga!, José Angelo CORREIA e Marinús PIRES DE LIMA,
«Análise quantitativa da população universitária portuguesa», art. cit., a publicar em Aná-
lise Social; para a Suécia, OCDE, Politique et Planification de VEnseignement en Suède,
Paris, 1966.



No Quadro n.° 10, esboça-se um confronto mais amplo. Toda-
via, os dados que nele figuram, referem-se à relação estudantes/
/docentes, não apenas nas instituições universitárias ou equipa-
radas, mas em todos os estabelecimentos educacionais de 3.° nível.
Num elenco de 46 nações, Portugal ocupa o 4L° lugar, o que
— supomos — confirma que a estrutura do enquadramento peda-
gógico no ensino superior português se situa, na actualidade,,
entre as menos satisfatórias à escala internacional.

Uma comparação entre ratios calculados por ramos de ensino
seria, evidentemente, muito mais fecunda do que a que acabamos
de apresentar. Não pudemos, porém, alargá-la a mais de cinco
países europeus e de outros tantos sectores, consoante se vê no
Quadro n.° 11. Ainda assim, pode observar-se serem particular-
mente desfavoráveis, no nosso país, as situações nos ramos das
Letras — onde o ratio português alcança o nível «patológico»
registado nas Universidades de França e de Itália —, das GiêncAas
Jurídicas, Económicas e Sociais — onde, no entanto, as situações
francesa e italiana se mostram globalmente mais deterioradas
do que a portuguesa — e das Ciências Exactas e Naturais —
onde nenhum dos demais países do quadro revela um corpo docente
relativamente tão escasso quanto o de Portugal.

b) A elevação do «ratio» alunos/docentes e o bloqueamento
da comunicação «ascendente» entre os estudantes e os
professores

O Inquérito CQDES, de 1964, pôs aos estudantes portugueses
um certo número de questões atinentes às relações entre os alunos
e os «professores» (entendida, decerto, esta expressão, no sentido
mais lato que designa todo o pessoal ensinante). Será útil
levar em conta, neste ponto da análise a que estamos a proceder,
alguns elementos decorrentes das respostas dadas a essas questões.

Uma primeira pergunta 84 encontrava-se formulada nos ter-
mos seguintes: «como consideras os contactos pessoais que se
estabelecem na vida universitária, entre os professores e os alunos
da tua Faculdade, Instituto ou Escola?». O inquirido teria de esco-
lher uma de três respostas: «bons», «razoáveis» ou «deficientes»*
A forma da pergunta padecia, convém notado, de certa ambigui-
dade, posto que não se precisava o ponto de vista sob o qual deve-
riam apreciar-se os «contactos pessoais» entre os professores
e os alunos, a fim de os classificar numa das categorias propostas,

Vd. a questão 3. b do Inquérito GODÉS.



Sobretudo não se exigia — e eis o que mais importa frisar — que
esses «contactos» fossem avaliados exclusivamente à luz da sua
eficácia pedagógica, ou seja: enquanto adequados ou não às neces-
sidades sentidas pelos estudantes, no exercício da sua actividade
de alunos.

Nem por isso deixam de ser significativos os resultados que
podem ler-se no Quadro n.° 12. No conjunto, 63 % dos inquiridos
qualificaram de deficientes os contactos normalmente estabete-
cidos entre os corpos docente e discente, e só 8 % os consideraram
bons. A insatisfação revelou-se mais nítida entre os estudantes
do sexo masculino (66 %) do que entre os do sexo feminino
(59 %) —e um pouco mais forte em Lisboa e no Porto do que em
Coimbra. Ignoramos se transpareceram diferenças apreciáveis
segundo os ramos de ensino, uma vez que o relatório CODES não
propiciou os correspondentes apuramentos.

Respostas à pergunta: «como consideras os contactos pessoais que se
estabelecem na vida universitária, entre os professores e os alunos da tua

Faculdade ?»

QUADRO N.o 12

Complexos
Universitários

CONJUNTO

COIMBRA

LISBOA

PORTO

Respostas
obtidas

Sexos ~"*-—

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Bons

7,9
7,7
8,3

8,5
8,0
9,1

7,3
8,0
6,0

9,1
6,5

14,8

Razoáveis

28,4
26,0
,32,i2

30,5
28,6
'32,8

27,8
25,8
31,0

27,5
23,9
35,1

Ano: 1963/64

Deficientes

63,0
65,6
58,8

60,5
62,9
57,6

64,1
65,2
62,1

63,2
69,3
50,2

S/ resposta

0,7
0,7
0,'6

0,5
0,5
0,4

0,9
0,9
0,9

0,2
0,3
0,0

FONTE: CODES, Inquérito S. O. 17., q. 3 a.



Concomitantemente, uma outra pergunta85 indagava: «julgas
esses contactos muito desejáveis, pouco importantes ou inúteis?».
As respostas obtidas — que não discriminamos pelos três «com-
plexos universitários» por não se haver deparado, entre eles, com
diversidades assinaláveis — foram as que constam do Quadro
n.° 13. Praticamente por unanimidade, os inquiridos responderam
que os consideravam «muito desejáveis»: apenas 3 % entenderam
que os «contactos pessoais» com os membros do corpo docente são
«pouco importantes» ou «inúteis». Estes resultados, não vemos
possam deixar de ser lidos como exprimindo uma «aspiração» ou,
porventura melhor, um nem sempre consciente sentimento de falta
de uma comunicação directa, bilateral e personalizada com aqueles
que se acham investidos em funções de ensino. Que se trata, de
facto, de uma «aspiração» amplamente irrealizada, ou de um «sen-
timento» amplamente insatisfeito, é precisamente o que resulta
de os «contactos pessoais» com os docentes serem experimentados
como «deficientes» pela grande maioria, e só por uma ínfima mi-
noria como «bons».

Kespostas à pergunta «julgas os contactos pessoais, entre os professores
e os alunos, muito desejáveis, pouco importantes ou inúteis?»

QUADRO N.2 13 Ano: 1963/64

TOTAL

Homens

Mulheres

Muito
desejáveis

96y8

96,3

97/7

Pouco
importantes

2,8

3,1

2,3

Inúteis

0,2

0,3

0,1

S/ resposta

0,2

0,3

0,0

FONTE: CODES, Inquérito S. O. U., Q. 3 b.

De resto, mais objectivamente do que através das opiniões
expressas acerca da qualidade dos seus contactos com «os profes-
sores», uma tal irrealização ou insatisfação é igualmente1 teste-
munhada pelos comportamentos que os estudantes confessaram,
a propósito de um outro quesito que a CODES lhes apresentou.
«Quando, em matéria de estudo, tens alguma dificuldade — per-
guntou-se—, o que fazes?». O inquirido deveria assinalar uma ou
várias das respostas que se seguem: «Procuro resolvê-la por mim;

85 Vd. a questão 3. b do Inquérito CODES.



— Procuro esclarecer-me junto de um professor;—Peço ajuda
a um colega;—Decoro sem perceber; —Passo adiante;—Re-
corro a um explicador» 8G. Ora, 66 % dos componentes da amostra
(com 6Jf % no sexo masculino e 68 % no feminino) não assinala-
ram a resposta «procuro esclarecer-me junto de um professor».
Este resultado, altamente significativo, só parece inteligível se
admitirmos que o tipo de relação pedagógica predominante nas
Universidades portuguesas não se caracteriza pela proximidade
e bilateralidade de comunicação, à qual os estudantes aspiram
ou de que, no fundo, sentem a carência. De outro modo, não pode-
ria compreender-se que, perante dificuldades suscitadas na recep-
ção e no entendimento da «informação» que lhes é dirigida, os
estudantes não busquem geralmente, para as vencer, aqueles mes-
mos que a emitem e lha dirigem.

Simplesmente: por esta via, somos levados a reconhecer que,
no interior do sistema universitário português, se verifica um
pronunciado bloqueamento (ou, se preferirmos, um hiato) na
comunicação entre discentes e docentes — bloqueamento (ou
hiato) que, tanto quanto pode supor-se com base na documentação
possuída, dificulta e reduz, primariamente, a comunicação no sen-
tido «ascendente» (ou seja: dos alunos para os professores),
não podendo, todavia, deixar de limitar igualmente a eficácia da
comunicação no sentido «descendente» (quer dizer: dos profes-
sores para os alunos). Com efeito, «a informação—conforme faz
notar Louis COUFFIGNAL — é sempre transmitida entre um emissor
e um receptor, que têm de manter-se sintonizados. Quando se
trata de aparelhos mecânicos ou eléctricos, verifica-se simples-
mente uma transmissão de suportes de informações, que podem
veicular ou não uma semântica. Mas quando a permuta de infor-
mações se passa entre homens, o que está em causa é uma trans-
missão de semânticas, mediante suportes adequados. Esta dife-
rença implica uma outra, de importância capital: na transmissão
de suportes entre aparelhos, é o receptor que tem de sintonizar-se
com o emissor; pelo contrário, na transmissão de semânticas,
entre mentalidades humanas, é o emissor que tem de sintonizar-se
com o receptor» 87. Em termos de pedagogia, isto significa que
a eficácia do ensino será tanto maior quanto mais os docentes
e os discentes, mutuamente e a par e passo, «se sintonizem» —
o que, como é óbvio, pressupõe que aos primeiros seja possível,

se Vd. a questão 14 do Inquérito CODES.
87 Cfr. Louis COUFFIGNAL, La Cybernétíque, Paris, P.U.F., 19&6, col.

«Que sais-je?», n.° 638. Em linguagem cibernética, designa-se por «infor-
mação» qualquer acção física que se acompanha de um efeito psíquico.
A «semântica» duma informação é o seu «efeito psíquico». O «suporte» é o
fenómeno físico (por exemplo: falar) que, associado a uma «semântica»,
constitui a «informação».



não somente a «escuta» e a «captação» fiel das dificuldades com
que os alunos se defrontam, como outrossim a introdução das
«operações correctivas» (repetições, revisões, debates, formas di-
ferentes de exprimir as mesmas ideias, novos métodos de ensino),
que, precisamente, sejam susceptíveis de conduzir a uma melhor
«sintonização». Porém, os professores não podem «escutar» e
«captar», dos estudantes, senão as «mensagens» que estes lhes
transmitem. Donde a alta probabilidade de, havendo hiato na
comunicação «ascendente» (e dado que, por hipótese, não são
idênticas as «mentalidades» dos professores e dos alunos), se veri-
ficar cerceamento na produtividade pedagógica do ensino.

A que se deve, pois, atribuir o bloqueamento assinalado? Esta
interrogação é fulcral, uma vez que o sistema universitário, não
apenas implica, como qualquer outro, uma textura dinâmica de
comunicações internas, mas tem por finalidade específica comu-
nicar. Contudo, são escassos — mas não despiciendos, ver-se-á —
os fragmentos de resposta que, a seu respeito, poderemos aduzir.
Os principais encontram-se reunidos no Quadro n.° 1%, onde os
diversos ramos de ensino figuram ordenados segundo os valores
decrescentes das respectivas percentagens de alunos que — de
acordo com o Inquérito CODES, de 1964 — não comunicam aos
seus professores as dificuldades que defrontam em matéria de

Relação entre o hiato na comunicação ascendente entre os alunos e os
professores e o «ratio» estudantes / docentes

QUADRO N.° 14 Ano: 1963/64

Ramos de ensino
de alunos que não expõem

aos professores as suas difi-
culdades de estudo

«Ratios»
estudantes/docentes

3

Direito
C. Económicas e Sociais ...
Ciências Exactas e Naturais
Letras

Engenharia
Medicina e Farmácia
Ciências da Agricultura ...
Belas-Artes

60
29
26
45j

16)

12]

40

FONTES: Para (2), CODES, Inquérito S. O. U., q. 14; para (3), José A. CORREIA
e Marinús PIRES DE LIMA, «Análise quantitativa da população universitária portuguesa»,
p.rtigo citado.



estudo. Paralelamente, indicam-se, para cada ramo, os «ratios»
estudantes/docentes, calculados para o mesmo ano b8.

Da observação atenta deste quadro, o que desde logo mais
avulta pode sintetizar-se nos termos seguintes. Por um lado,
o hiato de comunicarão que temos vindo a referir, manifesta-se
amplamente em todos os sectores do sistema universitário portu-
guês. Por outro lado, verifica-se, no entanto, que a sua amplitude
acusa variações muito consideráveis (desde 50 % a 74 %), de uns
para outros ramos de ensino. Finalmente, constata-se um mani-
festo paralelismo — sem dúvida não rigoroso, mas assaz expres-
sivo— entre os valores do «ratio» estudantes/docentes e as apa-
rentes dimensões do bloqueamento na comunicação dos alunos com
os professores.

Em presença do que acabamos de concluir, afigura-se perti-
nente avançar as proposições que seguidamente se enimciam:

1.*) a elevação do «ratio» estudantes/docentes tende a ocasio-
nar a redução da comunicação «ascendente», no interior
do sistema universitário;

2.a) a parte mais substancial dos bloqueamentos que se re-
gistam em tal comunicação é, todavia, seguramente impu-
tável a outros parâmetros configuradores da estrutura,
das relações e/ou dos comportamentos universitários,
que não aquele «ratio»;

3.a) é de supor que se verificam, nesses parâmetros, diferen-
ças significativas, de ramo para ramo, as quais fazem
variar, independentemente do «ratio» estudantes/docen-
tes, a extensão do hiato na comunicação dos alunos com
os professores.

A primeira destas proposições decorre, por forma imediata,
do que anteriormente se expôs. A segunda justifica-se em razão
de, mesmo nos sectores onde o «ratio» estudantes/docentes se
apresenta favorável (vejam-se, nomeadamente, os casos de Medi-

cina e Farmácia e de Ciências relativas à Agricultura), o bloquea-
mento na comunicação «ascendente» se mostrar vigoroso. A ter-
ceira e última sustenta-se no facto de, em certos ramos, a comu-
nicação se manifestar tão (ou menos) bloqueada quanto noutros
onde o «ratio» aparece mais elevado (comparem-se, em especial,
os quatro primeiros ramos: Direito, Ciências Económicas e So-
ciais, Ciências Exactas e Naturais e Letras).

Destas três proposições, as duas primeiras serão reconside-
radas na alínea subsequente.

88 Os valores indicados à direita das chavetas são médias simples (isto
é: não ponderadas) dos valores que as chavetas abrangem.



c) A debilitação do enquadramento pedagógico e a regr68SU0
da produtividade, no sistema universitário português

Mostrámos, no artigo I, que, por comparação com o que se
passa nas Universidades de outros países8", os estudantes portu-
gueses defrontam, para prosseguir e concluir os seus cursos, «difi-
culdades» que, com uma frequência extraordinariamente elevada
se revelam dirimentes. A eficiência interna global do sistema
universitário português — medida pelo valor da relação entre os
quantitativos, desfasados de cinco a sete anos, das licenciaturas
e das primeiras matrículas — situa-se, com efeito, presentemente,
num nível muito baixo. Conforme fizemos notar naquele texto,
nada é legítimo presumir, em definitivo, acerca da natureza de
tais «dificuldades», em virtude de não se ter ainda efectuado
qualquer investigação sistemática sobre a extensão e as causas
dos insucessos e abandonos escolares nas Universidades do nosso
país. Não ficamos, sem embargo, impedidos de adiantar, a res-
peito, algumas hipóteses plausíveis.

Para o efeito, recorramos, antes do mais, a uma nova indi-
cação extraída do mencionado estudo de José Angelo CORREIA
e Marinús PIRES DE LIIMA, «Análise quantitativa da população
universitária portuguesa», a publicar ulteriormente. Mostra-se aí,
para um período de mais de vinte anos, que uma deterioração
progressiva do rendimento do ensino tem vindo a afectar o sistema
universitário em Portugal, conduzindo-o gradualmente à situação
de eficiência particularmente baixa que tivemos ocasião de assi-
nalar. «Os valores da relação entre os números absolutos das con-
clusões de cursos e das frequências — notam aqueles Autores —
têm vindo a diminuir progressivamente em ambos os sexos, em
relação a todos os ramos de ensine>; embora as mulheres apresen-
tem valores superiores aos dos homens, é naquelas que se verifica
uma deterioração mais acentuada da relação» 90.

Ora, da análise desenvolvida ao longo das duas alíneas pre-
cedentes, pode ser recolhido um certo número de referencias que,
reunidas e associadas à que acabamos de reproduzir, conduzem
às duas seguintes séries de enunciados.

Por um lado,

— um aumento continuado e muito sensível do «ratio» estu-
dantes/docentes tem acompanhado o crescimento da popu-
lação universitária em Portugal;

— a elevação do «ratio» estudantes/docentes propende a oca-

89 Vd., supra, I, Q u a d r o n.° 19.
90 Cfr. art. cit., § 4.6.



sionar, ao menos no sistema universitário português, o blo-
queamento da comunicação «ascendente» entre os alunos
e os professores;

— pode julgar-se alta a probabilidade de o bloqueamento da-
quela comunicação tender a reduzir a eficiência pedagó-
gica do ensino universitário;

— uma deterioração progressiva do rendimento do ensino, con-
comitante com o aumento da população estudantil e com
a elevação do «ratio» alunos / docentes, tem vindo a
afectar as Universidades em Portugal, conduzindo-as gra-
dualmente a situações de cada vez mais baixa eficiência.

Por outro lado,

— a actual estrutura do enquadramento pedagógico no ensino
superior português situa-se entre as menos favoráveis à
escala internacional;

— é possível denotar, no interior do sistema universitário do
nosso país, um hiato muito pronunciado na comunicação
pedagógica «ascendente» entre os alunos e os professores;

— a eficiência interna global do sistema universitário por-
tuguês localiza-se, presentemente, num nível anormalmente
baixo.

E eis, em suma, a primeira das hipóteses plausíveis a que
acima nos referimos, hipótese que oferece a vantagem de poder
prolongar-se em sentido previsional: a regressão que se tem re-
gistado na produtividade interna do sistema universitário portu-
guês deve-se, presumivelmente, em parte considerável, à subida
gradual do «ratio» estudantes/docentes. Se tal subida não se de-
tiver futuramente, é de prever que a actual situação de baixa efi-
ciência, pelo menos não melhore (e possivelmente se agrave), a
menos que outros factores venham de algum modo compensar os
seus efeitos redutores.

Esta hipótese encontra apoio subsidiário na circunstância de
— conforme revelam José Angelo CORREIA e Marinús PIRES DE
LIMA91 — os dois únicos ramos de ensino onde em Portugal se
alcançam taxas de rendimento pedagógico mais aproximadas
às da generalidade dos países europeus (ou seja, Agronomia: 51 %,
e Medicina: 58%) serem exactamente aqueles onde o «ratio» es-
tudantes/docentes se conserva em valores mais baixos.

Cfr. art. cit., Quadro 4.5.
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d) A pedagogia «escolástica» e a prática de «fraudes» nos
exames

A hipótese — a nosso ver, fortemente verosímil — formulada
na conclusão da alínea antecedente, pressupõe uma relação nega-
tiva entre a amplitude dos bloqueamentos na comunicação peda-
gógica «ascendente» «e o rendimento do ensino. Não exclui, todavia,
algo que anteriormente já havíamos reconhecido, ou seja, que
a parte mais substancial dos extensos hiatos que efectivamente
se constatam nessa comunicação é seguramente imputável, não
ao valor do «ratio» estudantes/docentes, mas a outros parâme-
tros configuradores da estrutura institucional e/ou dos compor-
tamentos universitários.

Quanto a este ponto, cremos será vantajoso começar pela
evocação de certas características essenciais da pedagogia domi-
nante nas Universidades portuguesas. Conforme nota o Prof. Al-
berto RALHA, em artigo inserto na presente colectânea, «podem
considerar-se três métodos fundamentais de ensino superior: o
ensino escolástico, o ensino socrático e o ensino em aprendiza-
gem» 92. Embora não se disponha de qualquer levantamento sis-
temático acerca dos métodos utilizados nas diferentes instituições
e em cada uma das disciplinas, — e, a este propósito, convirá fique
dito que um tal levantamento deveria realizar-se tão prontamente
quanto possível —, julgamos não> errar pressupondo que, dos três
métodos indicados, aquele que efectivamente predomina em Por-
tugal, por larga margem, é o escolástico.

Basicamente, o ensino universitário processa-se através de
prelecções em «aulas teóricas», frequentemente completadas por
«exercícios» de aplicação em «aulas práticas». No entanto, nestas
últimas também por vezes se expõe matéria «teórica» adicional,
consoante o reconheceu, no atinente à Universidade Técnica de
Lisboa, o Reitor Prof. Herculano de CARVALHO, no seguinte passo
do seu discurso inaugural do ano lectivo de 1967/68: «Ninguém
discute a necessidade e a utilidade de aulas práticas preenchidas
com problemas. Mas substituir as manipulações laboratoriais
pela simples resolução de exercícios é um retrocesso perigoso.
E também não nos poderemos conformar com o emprego,
esse verdadeiramente nefasto, dos tempos das aulas práticas para
exposição de novas matérias que não são dadas na aula teórica.
Assim se transforma um assistente em simples expositor e se
sobrecarrega o estudante, por vezes de maneira incomportável,
adulterando o verdadeiro sentido da aula prática». Nesse mesmo
discurso, o Prof. Herculano de CARVALHO exprimiu o receio de

92 Cfr., swpra, «As Universidades portuguesas, em face dos diferentes
tipos institucionais de Universidade», pp. 102-107.



«que a salutar reacção que há uns anos se deu entre nós contra
o chamado ensino livresco esteja a perder força» 93. O controle
dos resultados — ou, para usar a terminologia oficial: a «verifi-
cação do aproveitamento» — efectua-se mediante exames escritos
e orais, onde, essencialmente, os alunos têm de provar que «assi-
milaram» a matéria preleccionada e/ou adquiriram a habilidade
indispensável para «resolver exercícios» semelhantes aos que lhes
foram apresentados nas aulas práticas.

Na pura lógica de tal processo pedagógico — isto é: quando
ele opera sem interferências de «inovações» (ou «correcções»)
adoptadas num certo número de disciplinas (ignora-se, porém,
a sua natureza, extensão e resultados) — toda a «informação»
decorre dos docentes, quer pela via da exposição oral de «teoria»,
quer pela da formulação e correcção de «exercícios». Os alunos
não têm de carrear, laborar, explanar qualquer «informação» que
eles mesmos hajam de recolher em fontes distintas daquela que o
próprio docente representa (livros, revistas, documentos, esta-
tísticas, observação da realidade). Em rigor, o papel que lhes
cabe, no sistema escolástico, reduz-se ao de re-emitir, para o pro-
fessor e nos exames, a «informação» que professor, nas aulas e
para os alunos, previamente emitiu. Metaforicamente, poder-se-ia
dizer que exercem uma função de reflector.

Naturalmente, aquela «informação» é susceptível de ser ar-
quivada em manuais ou «sebentas» e em livros ou cadernos de
«exercícios». Donde ser viável «fazer estudos», sem no entanto
se estudar (ou estudando pouco) durante a maior parte do ano
académico: na verdade, como o que conta, para fins de «verificação
de aproveitamento», é essencialmente a fidelidade da re-emissão
no momento dos exames, fica assim aberta aos alunos a possibi-
lidade de, só quando os exames se aproximam, procederem à lei-
tura e memorização intensiva da «teoria» e à repetição — indivi-
dual ou em grupo—dos «exercícios» compendiados. Torna-se até
possível «tirar um curso», sem se frequentarem quaisquer aulas,
conforme nomeadamente se vê no caso dos alunos beneficiários
do regime especial que foi legalmente definido em atenção aos
jovens que estão prestando, ou já prestaram, serviço militar nos
territórios ultramarinos. Tais paradoxos são fictícios: em pura
pedagogia «escolástica», os únicos actos com decisiva importância,
por parte dos alunos, são de fosoto os exames.

Certos resultados do Inquérito CODBS devem ser tomados
como particularmente esclarecedores acerca das influências exer-
cidas— sobre os hábitos e ritmos de trabalho intelectual dos
estudantes — por uma pedagogia desta índole. Os mais signifi-
cativos encontram-se reunidos, supomos, nos Quxidros n.°s 15 a 18.

^3 Cfr. Revista da Universidade Técnica de Lisboa, 11.° Ano, n.° 18,
X)ez. 1967, p. 50.
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Por via de regra — lê-se no Quadro n.° 15 —, o aluno estuda
sozinho, cingindo-se à «sebenta» ou ao manual adoptado, desde
que exista. Salvo por excepção, não se utiliza das obras dispo-
níveis na biblioteca da sua Escola. Normalmente, não acompanha
o progresso dos conhecimentos, através das revistas da sua espe-
cialidade. E não faz trabalhos sobre as matérias do seu curso,
a não ser por obrigação. Uma tal imagem do estudante modal cor-
responde exactamente à que é pressuposta em pura pedagogia
«escolástica».

Os estudantes e os seus estudos: métodos de trabalho

QUADRO N.° 15 Ano: 1963/64
~-^~-_^ Sexos

Métodos de trabalho ~~ " — _____

Estudam, habitualmente, sozinhos

Nas disciplinas onde há «sebenta» ou livro
de texto publicado, não recorrem geral-
mente a bibliografia complementar

Só excepcionalmente consultam obras nas bi-
bliotecas das respectivas Faculdades ... ...

Não lêem habitualmente publicações perió-
dicas das respectivas especialidades

Não fizeram quaisquer trabalhos não-obri-
gatórios sobre matérias dos seus cursos ...

Conjunto

70%

9 3 %

8 8 %

7 1 %

7 3 %

Homens

6 8 %

94%

92%

6 3 %

7 0 %

Mulheres

7 4 %

9 1 %

8 1 %

82%

?S%

FONTE: CODES, Inquérito S. O, U., qq. J0, 11 a, 11 b, 12 a, e 13.

A leitura possível do Quadro n.° 15 é, sem dúvida, menos lím-
pida que a do anterior. Que significa anotar, por exemplo, que 31 %
dos alunos estudam, em geral, uma ou duas horas por dia, no
decurso do 1.° período lectivo? Em rigor não o sabemos, pois que
se desconhece a natureza do «estudo» contabilizado: pode expri-
mir-se, muito simplesmente, na mera «passagem a limpo» de
apontamentos colhidos nas aulas, como poderia igualmente, no
extremo oposto, traduzir um esforço pessoal de procura e tra-
tamento de «informação». Estas dificuldades interpretativas não
impedem, porém, se reconheça, por um lado, que o «estudo» se



Os estudantes e os seus estudos: ritmos de trabalho e repouso, ao longo
do ano lectivo

QUADRO N.° 16 Ano: 1963/64

Épocas do ano

Número habitual de
horas diárias de estudo

No 1.° período
escolar

No 2.° período
escolar

Na época
dos exames

CONJUNTO

Menos de uma hora
1-2 horas
2-3 horas
Mais de 3 horas

Sem resposta

100%

31%
31%
17%
7%

100%

7%
24%
34%
21%
U%

100%

0%
0%
0%

86%
U%

Épocas do ano

Número habitual de
horas diárias de sono

Fora das épocas
de exames

Nas épocas
de exames

CONJUNTO

Menos de 7 horas
7 horas ou mais

100%

20%
80%

100%

60%
40%

FONTE: CODES, Inquérito S. O. U., q. 9. a e 29.

distribui com notória irregularidade pelo ano lectivo, represen-
tando primordialmente uma actividade de preparação para os exa-
mes, e que, por outro, se concentra, com uma intensidade literal-
mente^ «anormal» (veja-se a parte inferior do quadro), nas épocas
em que os exames decorrem.

Os Quadros n.0' 17 e 18 referem-se, respectivamente, à prá-
tica de fraudes nos exames e às atitudes dos estudantes em rela-
ção a essa mesma prática. Fazendo fé nos dados neles inscritos,
note-se primeiramente que a larga maioria dos alunos (61 %) pra-
tica fraudes, embora não se saiba com que frequência. Conside-
derando separadamente os alunos dos anos preambulares (o 1.°
e 2.°) e os dos anos mais adiantados (o 3.° e seguintes), verifica-se
que, entre estes últimos, aquela maioria se reforça notavelmente,
subindo de 5-4 % para 71 % — donde, uma de duas, ou ambas as
seguintes possibilidades: ou os estudantes que, desde os primei-
ros anos dos seus cursos, recorrem a fraudes, desfrutam efecti-
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vãmente de probabilidades maiores de vencer os obstáculos da
«selecção inicial» efectuada no sistema universitário, ou o recurso
à fraude nos exames se desenvolve ao longo dos cursos, o que
subentende a presença, nas Universidades, de circunstâncias in-
citadoras de um tal comportamento.

Os estudantes e os seus estudos: prática de fraudes nos exames

QUADRO N.° 17 • Ano: 1068/64

Anos frequentados
nos cursos Alunos de

todos os anos
Alunos dos

1.° e 2.° ano;
Alunos dos

restantes anos

CONJUNTO

Praticaram pelo menos uma vez
Nunca praticaram

Sem resposta

100 %

61%
38 %

1%

100%

54%
45%

1%

100 %

71%
29%

0%

FONTE: CODES, Inquérito S, O. 13., q. 15.

Por outro lado, os alunos que manifestam atitudes favoráveis
ou, pelo menos, não absolutamente condenatórias, ante a prática
de fraudes nos exames^ são mais numerosos do que aqueles que
confessam tê-las praticado (71 %, contra 61 %) — acrescendo que,
se entre os estudantes dos l.os e 2.0S anos, a fraude encontra 30 %
de adversários incondicionais, nos restantes anos somente 2^%
a condenam formalmente. O facto de as atitudes de legitimação
ou tolerância da fraude surgirem mais generalizadas na população
estudantil do que os próprios comportamentos fraudulentos, me-
rece ser fortemente ressaltado, porquanto significa que mesmo
uma parte dos alunos que inteiramente se abstêm de utilizar,
quando prestam provas, «expedientes ilícitos», entende que na
actividade universitária se realizam — segundo uns, corrente-
mente; segundo outros, apenas em determinados casos —condi-
ções que suficientemente justificam a manipulação de tais «expe-
dientes». Será abusivo admitir que este resultado equivale a um
juízo crítico claramente desfavorável — emitido por estudantes
«insuspeitos» — acerca do funcionamento pedagógico do sistema
universitário?



Os estudantes e os seus estudos: atitudes ante a prática de fraudes nos exames

QUADRO N.o 18 Ano: 1963/04
Anos frequentados nos

respectivos cursos

Atitudes
perante a prática
de fraudes nos exames

Alunos de
todos os anos

Alunos dos
1.° e 2.° anos

Alunos dos
restantes anos

CONJUNTO

Entendem que a prática de frau-
des se jutifica, em razão de
circunstâncias inerentes ao
funcionamento habitual do sis-
tema

Entendem que a prática de frau-
des só se justifica em circuns-
tâncias muito particulares ...

Entendem que a prática de frau-
des não se justifica em caso
algum

Sem resposta

100%

39%

32%

28%
1%

7 1 %

100%

39%

30%

30%
1%

69%

100%

39%

3 5 %

24 %
2%

74%

FONTE: CODES, Inquérito S. O. U., q. 16.

Quanto acabamos de referir, afigura-se merecedor de refle-
xão, associada ao tema central que, neste parágrafo, tem vindo a
ocupar-nos: o da progressiva deterioração da eficiência interna
do sistema universitário português. Perante a circunstância de
tantos alunos praticarem fraudes e de um número ainda mais
elevado lhes encontrar justificação, é evidentemente possível ale-
gar que porventura «sempre assim foi» e que se trata, por
conseguinte, de um «mau costume» que a tradição arraigou nos
ambientes estudantis. Mas pondo a questão nestes termos, efecti-
vamente não se lhe responde, porquanto se deixa em suspenso,
ou se torneia, o essencial: como se compreende que aquele «cos-
tume» não apenas tenha surgido, mas se haja estabilizado, ao
ponto de, presentemente, se revestir da amplitude que o Inqué-
rito CODES, pela primeira vez, veio desvelar? 52 % dos alunos
que legitimaram o uso de fraudes, fizeram-no, ou em razão do
«condicionamento do nosso ensino», ou «porque é um processo de
defesa contra as contingências dos exames». Manifestamente, nada
nos obriga a aderir aos seus pontos de vista, aceitando ingenua-
mente os motivos que invocaram. Sem embargo, quando, em
determinado meio social, uma certa forma de comportamento surge
tão amplamente difundida e justificada (ou tolerada) como a que



ora nos está presente, o investigador não pode eximir-se a pro-
curar a sua ligação funcional com as condições de estrutura sus-
ceptíveis de influenciar e configurar os comportamentos e as re-
lações dos «actores sociais», no interior des$e meio—o que, neste
caso, nos conduz, de algum modo, ao encontro das razões aduzidas
por aqueles alunos.

Na perspectiva dos estudantes, a principal «vantagem» da
pura pedagogia escolástica reside em não os submeter a uma dis-
ciplina de trabalho continuado, ao longo do ano lectivo. Cumprido
o preceito da assistência às aulas, o sistema não os induz, regra
geral, a trabalhar regularmente e a par e passo sobre as matérias
que vão sendo leccionadas ou a procurar, por meios próprios, «in-
formação» adicional. Essa «liberdade», compreende-se que a maio-
ria dos estudantes se sinta fortemente solicitada (e nem vale a
pena sugerir motivos) a empregá-la noutras «ocupações», que não
as do estudo. Simplesmente: em tais condições, lógico é que o es-
tudo tenda — como, exactamente, nos foi possível verificar — a
concentrar-se, intensiva e desmedidamente, nas épocas dos exa-
mes. O estudante — que, durante meses, não foi pedagogicamente
induzido a «preparar-se» por forma gradual — tem, assim, de
fazer a sua «preparação» em curto prazo, absorvendo rapidamente
um volume de «informação» desproporcionado ao tempo de que
dispõe. Neste contexto, não deve surpreender-nos que a prática
de fraudes seja frequente, porquanto muitos serão, naturalmente,
os alunos «inseguros», quer dos seus conhecimentos, quer do seu
domínio sobre os métodos de resolução dos problemas que nos
exames se lhes irão pôr. De facto, a «insegurança» no momento
dos exames é o fundamental «inconveniente» inextricàvelmente
associado à «vantagem» da «liberdade» no decurso do ano lectivo
— sendo a fraude o recurso de que, contra ela, se pode lançar
mão. Donde, se uma vez foi adoptada em larga escala, não mais
tenda a regredir, pois que, objectivamente, passou a desempenhar,
no sistema, uma função cuja «necessidade» se mantém.

Focado o problema sob esta luz, torna-se, porém, legítimo
admitir que tudo quanto suscite agravamento da «insegurança»
dos estudantes em face das provas a prestar, tenderá igualmente
a favorecer a expansão dos comportamentos fraudulentos. Ora,
reunindo pontos adquiridos em anteriores momentos da nossa
análise, ressaltam pelo menos quatro parâmetros que (pode presu-
mir-se) operam em tal sentido:

a muito fraca (e declinante) produtividade do sistema uni-
versitário português, a traduzir-se em taxas de exclusões
particularmente altas94;

Q4 «Continua a verificar-se, mais ou menos acentuadamente, consoante
as Escolas, fraco rendimento do ensino. A percentagem de reprovações excede



— a escassez (e progressiva rarificação) da estrutura de en-
quadramento pedagógico dos estudantes, ocasionada pela
contínua elevação do «ratio» alunos/docentes;

— o forte bloqueamento (provavelmente a avolumar-se) da
comunicação «ascendente» entre os estudantes e os pro-
fessores ;

— os exames, como única forma de controle dos resultados.

No primeiro destes parâmetros, reencontramo-nos com o tema
fulcral da pesquisa que temos vindo a desenvolver. Acerca dele,
algumas anotações complementares devem ainda ser feitas. Con-
juntamente, serão esboçadas novas hipóteses, ou mais exactamente:
novos pontos a atender e a investigar.

e) Perspectivas de evolução futura da eficiência interna do
sistema universitário português

Nas Universidades portuguesas — como, de resto, em muitas
outras do mesmo tipo institucional—, a responsabilidade e a
orientação do ensino ministrado em cada disciplina cabem, por
princípio, ao docente (em regra, um único, seja qual for o número
dos respectivos alunos) que — por direito de cátedra ou por função
atribuída — se acha investido na correspondente regência. Quem
rege é, normalmente, quem decide, com inteira autonomia, a es-
colha e a extensão dos temas que se propõe abordar. Nenhum pro-
cesso que implique a coordenação dos programas em cada «ano
curricular», se encontra obrigatoriamente instituído ou é, que sai-
bamos, geralmente praticado.

Uma tal situação comporta o risco de aquele volume atingir
dimensões excessivas, uma vez que, provavelmente, raros são os
professores que não experimentam a «estreiteza» das limitações
impostas pelos tempos lectivos disponíveis ao desenvolvimento
cabal das matérias da sua competência. Será, contudo, que se
registam, efectivamente, excessos dessa natureza, no sistema uni-
versitário português? Não dispondo de elementos que permitam
responder a esta questão95, temos de restringir-nos a evocá-la e
a sublinhar que, no caso de resposta afirmativa, nos encontraría-
mos ante um novo factor a levar em conta na explicação, tanto
da baixa eficiência interna das Universidades em Portugal, como

por vezes tudo o que parece admissível», declarou, no seu discurso de abertura
do ano lectivo de 1967/68, o Reitor da Universidade Técnica de Lisboa, Prof.
Eng. Herculano de CARVALHO. Cfi. Revista da Universidade Técnica de Lisboa,
n.° 18, Dez. 1967, p. 45. Sublinhado nosso.

95 Recorde-se1, entretanto, a já citada declaração do Reitor da Univer-
sidade Técnica de Lisboa, Prof. Eng.° Herculano de CARVALHO, de que por
vezes se sobrecarrega o estudante de maneira incomportável. Vd., supra, nota
n.° 93.
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da larga prática de fraudes nos exames, anteriormente consta-
tada. Convém, no entanto, observar que, na abordagem deste ponto,
seria necessário distinguir dois tipos diferentes de «excesso»: por
um lado, o «excesso absoluto», teoricamente correspondente a um
volume de matérias que somente escassos alunos serão capazes
de absorver, num ano lectivo de trabalho regular, seja qual for
a pedagogia praticada; e, por outro, o «excesso», que diremos
«relativo», definido como um volume de matérias que — sendo
embora susceptível de ser absorvido, num só ano, pela generalidade
dos estudantes, desde que apoiados numa relação pedagógica que
os induza a um trabalho continuado de aprendizagem activa
e gradual — se torna, porém, mais ou menos incomportável,
quando é essencialmente escolástica a pedagogia e escasso o en-
quadramento pedagógico. Em face do que anteriormente expuse-
mos, pode pensar-se que as situações de «excesso» que eventual-
mente se verifiquem nas Universidades portuguesas serão, princi-
palmente, do segundo tipo.

De outra parte, afigura-se indispensável não ignorar, na aná-
lise dos problemas do ensino superior, a estrutura da população
portuguesa, segundo os níveis de instrução. Parâmetro contextuai,
exógeno ao sistema universitário, as suas incidências sobre a
produtividade interna deste último não são, seguramente, des-
curáveis.

No Quadro n.° 19, Portugal aparece comparado, quanto a esse
aspecto da sua estrutura, com 25 outras nações. Do confronto
aí patente, desde logo sobressai a exiguidade, no nosso país
(e dentro das classes de idades que presentemente contam 33 anos
ou mais), das franjas demográficas portadoras de educação se-
cundária ou superior96. Presumivelmente, isto significa — e eis
um ponto importante a reter — que o incremento da população
estudantil, na sociedade portuguesa, tem vindo a processar-se
levando, para as Universidades, uma proporção crescente de indi-
víduos cujo «meio familiar» de proveniência é eãucacionalmente
muito pobre. Simplesmente: o nível de instrução das famílias
exerce influências, que podem hoje considerar-se bem comprova-
das, sobre as aptidões dos seus filhos para o sucesso escolar, em
todos os escalões do ensino97.

96 Evidentemente, existem numerosos países — da Ásia, da África e
de outras regiões do Mundo — onde as franjas «instruídas» das respectivas
populações são ainda mais estreitas, proporcionalmente, do que em Portugal.
Na elaboração do Quadro n.° 190 o que, porém, nos interessou foi reunir os
países (de entre aqueles a respeito dos quais possuíamos informação atinente
ao aspecto focado) que, nesse aspecto, se apresentavam mais favorecidos do
que o nosso. Só por tal motivo, Portugal figura no extremo inferior da lista.

97 De en t re a extensa bibliografia, baseada em pesquisas r igorosas , de
que presentemente se dispõe, destaquem-se as seguintes referências : J ean
F L O U D and A. H. HALSEY, «Social class, intell igence tes ts , and selection fo r
secondary scools» e Dael W O L F L E , «Educat ional oppor tuni ty , measured intel -
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Repartição percentual da população maior de 25 anos, segundo
os níveis de instrução

QUADRO N.° 19

- . Níveis de
^v- \^^ instrução

Países ^ ^ ^

1

E. U. A. (1960)
Japão (1960)
Sluíça (1960)
U. R. S. S. (1959)
Suécia (1961) (a)
Canadá (1961)
Reino-Unido (19*61) (a) ...
Polónia (1960)
Checoslováquia (1961) ...
Noruega (1960)
Israel (1961)
Chile (1960)
Países-Baixos (1900) . ...
Peru (1961)
Filipinas (1960)
Bulgária (1956)
Jugoslávia (1961)
Uruguai (1963)
Grécia (1961) ...
Finlândia (1960)
Equador (1962)
Hungria (1963)
Roménia (1956)
Itália (1961)
Espanha (1960)
PORTUGAL (1960)

2.° e 3.° níveis

Total

2

Ul,l
31,5
31,2
26,1
23,3
22,0
20,8
19,7
16,9
16,1
U,6
13,1
12,3
12,3
11,0
10,9
10,8
10,5
10,1,
10,1

9,U
8,7
7,2
6,5
4,7
U,3

3.° nível
(superior)

3

7,7
6,3
9,4
3,4
2,6
3,3
4*4
3,2
2,0
1,9
9,9
1,6
1,3
2,6
3,5
2,4
1,5
1,5
2,5
4,1
1,3
2,9
2,5
1,9
0,8
1,0

2.° nível
(secundário)

4

33,4
125,2
21,8
22,7
20,6
18,7
16,4
16,5
14,9
14,2
13,7
11,5
11J0

9,7
7,5
8,5
9,3
9,0
7,9
6,0
8,1
5,8
4,7
4,6
3,9
3,3

1.° nível
(primário)

5

50,6
65,5
68,6
73,9

76
67,7

7S
71,7
81,8
83,9
48,5
45,1
87,6
44,9
38,5
61,0
56,4
30,2
36,8

8<
26,3
$2,5
85,7
71,9
67,0
23,1

Abaixo
do

1.° nível

6

'8,3
3,0
0,2

5,8
10,3

,2
8^
1,2

2'7,9
41,7

42,8
50,6
28,1
32,9
59,3
52,7

>,9
64,4
8,8
7,1

21,6
2i853
72,6

(a) Percentagens refej entes ao conjunto da população activa.
FONTES: Unesco, Statistical Yearbook, 1965, Quadro 6; O. C. D. E., Deployment and

Utilization of Highly Qualifud Personnel, 1966; I. N. E., X Recenseamento Geral da Popu-
lação. Tomo III, vol. 2.°, Instrução, Quadro n.° 2.

ligence, and social background», noi vol. A. H. (HALSEY, Jean FLOUD and C. Ar-
nold ANDERSON, eds., Education, Economy and Society, The Free Press, New
York, 1965; Pierre BOURDIEU et Jean-Claude PASSERON, Les Héritiers. Les
Etudiants et Ia Culture, Minuit, Paris, 1964; Pierre BOURDIEU, «L'école con-
servatrice», Rev. Franc. de Sociologie, VII (3), Juil.-Sept. 1966; Robert
CASTEL et Jean-Claude PASSERON, «Inégalités culturelles et politiques scolaá-
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«Dê  facto —nota, por exemplo, Pierre BOURDIEU, cujas in-
vestigações neste campo são particularmente valiosas e concluden-
tes —, cada família transmite aos seus filhos, mais por vias indirec-
tas do que por meios directos, além de um certo capital cultural, um
determinado ethos, um sistema de valores implícitos e profunda-
mente interiorizados, que concorre para definir, entre outras coi-
sas, as atitudes perante o capital cultural e perante a instituição
escolar. A herança cultural—que difere, segundo as classes so-
ciais, sob esses dois aspectos — é responsável pela desigualdade
inicial dos jovens em face da épreuve escolar e, deste modo, pelas
taxas desiguais de sucesso nos estudos» 98. Em verdade, para os
jovens oriundos de famílias educacionalmente pobres, «a aquisi-
ção da cultura escolar é aculturação» ", pois que implica a recon-
versão, no indivíduo, dum sistema popular num sistema culto de
«categorias de percepção, de linguagem, de pensamento e de apre-
ciação» 10°. Donde o poderem afirmar Robert CASTEL e Jean-Claude
PASSERON que, «embora os determinantes económicos da situação
de classe representem o princípio objectivo da distribuição das
oportunidades de acesso à cultura, a análise sociológica das desi-
gualdades escolares apreende, principalmente, esses determinantes
nas suas manifestações culturais, isto é: enquanto condicionam
as representações da cultura e as disposições para adoptar, com
maior ou menor facilidade, os comportamentos exigidos pela aqui-
sição da cultura» 101.

Que o recrutamento estudantil haja de fazer-se, em proporção
crescente, na sociedade portuguesa, entre jovens provindos de
famílias educacionalmente pobres, é pois um facto que — a ter de
supor-se exacto — merece atenta reflexão. De um lado, pode aju-

res», no vol. dirigido pelos mesmos autores, Édiication, Développement et Dé-
viocratie, Paris, Mouton, 19*67; Pierre BOURDIEU et Jean-Claude PASSERON,
«L'examen d'une illusion», Rev. Franc. de Soci&logie, IX, n.s spécial 1968, II;
Paul CLERC, «La famille et Porientation scolaire a,u niveau de Ia sixième»,
Population (4), Aout-Sept. 1964; M. F. HOTYAT, «L'6coie de tous, les problè-
mes sociologiques», no vol. UEnseignernent, InstitiUion Sociale, Bruxelles,
Institut de Sociologie Solvay, 1957.

98 Cfr. «I/école conservatrice», Rev. Franç. de Sociologie, VII (3), Juil.-
-Sept. 1966, pp. 325-326.

99 Cfr. P. BOURDIEU et J.-C. PASSERON, Les Héritiers, Minuit, Paris,
1964, p. 39.

103 Cfr. P. BOURDIEU., «Systèmes d?enseignement et systèmes de pen-
sée», Rev. Intem. des Sciences Sociales, XIX (3), 1967, p. 381. Este mesmo
Autor et Jean-Claude PASSERON observam que «le succès de quelques-uns fait
trop souvent oublier qu'ils n'ont dú qu^à des aptitudes particulières et à
certaines particularités de lerur milieu familial de pouvoir surmonter leurs
désavantages culturels. L^accès à Tenseignement supérieur ayant supposé
pour certains une suite ininterrompue de miracles et d^éfforts, Tégalité rela-
tive entre des sujets sélectionnés avec une rigueur três inégale peut dissimuler
les inégalités qui Ia fondent». Cfr. Les Héritiers, cit., p. 40.

íoi cfr. Robert CASTEL et Jean-Claude PASSERON, Éducation, Déveilop-
pement et Démocratie, Paris, Mouton, 1967, p. 231.
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dar a entender que, submetidos a confronto internacional, os estu-
dantes portugueses apareçam a debater-se com «dificuldades» na
prossecução dos seus cursos, que, com uma frequência extraor-
dinariamente elevada (segundo os padrões europeus), se revelam
eliminatórias. De outro lado, porém — e eis, decerto, o que mais
importa realçar—, obriga a repor, e agora com maior acuidade,
a questão crucial da pedagogia dominante, do enquadramento
pedagógico e da forma de controle dos resultados.

Se efectivamente nos encontramos, como parece, em presença
de um sistema universitário onde a proporção dos alunos pobre-
mente equipados em «capital cultural» (previamente adquirido)
tende a aumentar, então também nos devemos julgar em face de
um sistema universitário onde a pedagogia dita «escolástica»
tende, provavelmente, a surtir efeitos cada vez mais diminuídos.
De facto, o pressuposto básico de tal pedagogia é, precisamente,
o de uma comunidade de «cultura» — ou, para usar os termos de
Pierre BOURDIEU, de uma identidade fundamental de «categorias
de percepção, de linguagem, de pensamento e de apreciação» —
entre o professor e o estudante: o que o professor diz, subenten-
de-se que o aluno não defrontará particular dificuldade para o
entender. A redução (se é que redução há) do nível educacional
médio das famílias donde os estudantes provêm, suscita, por con-
seguinte, um problema de desajustamento crescente entre a natu-
reza da pedagogia que principalmente se pratica nus nossas Uni-
versidades e as características culturais originárias da respectiva
população estudantil

Entretanto, e como vimos, a estrutura do enquadramento
pedagógico dos estudantes tem vindo a debilitar-se. Sucede, assim,
exactamente o oposto do que parece seria indispensável para que
a diferença cultural entre o docente e o discente médio—agora
provavelmente mais acentuada—, pudesse ser reduzida através
de mais frequentes contactos, de mais intensa comunicação bila-
teral e de um controle contínuo dos resultados. E não se pode
deixar de pensar que, a continuarem-se e conjugarem-se, no fu-
turo, os três fenómeivos aludidos — pedagogia predominantemente
«escolística», elevação progressiva do «ratio» alunos/professores
e aumento da proporção relativa dos alunos provenientes de famí-
lias educacionalmente pobres—, a eficiência interna do sistema
universitário português não oferece perspectivas de melhorar, cor-
rendo, pelo contrário, o risco de prosseguir a sua anterior evolu-
ção declinante.

Antes de concluir, seja-nos, finalmente, consentido observar
que, entre as famílias donde os estudantes vêm e as Universidades
aonde chegam, se intercala todo o percurso da escola primária
e do ensino intermédio. Numa análise que levasse até às suas
últimas implicações a abordagem dos problemas que temos vindo
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a cercar no plano universitário, não poderia elidir-se a pesquisa
das repercussões a esse nível (e, nomeadamente, no que respeita
ao rendimento do ensino superior) de parâmetros situados mais
abaixo no organigrama educacional. Neste lugar, não nos é, toda-
via, possível avançar por tal caminho, que apenas aqui fica apon-
tado 102

3. O impacto do incremento da população estudantil sobre o dis-
positivo docente universitário

Os factos aduzidos e as hipóteses desenhadas no parágrafo
anterior colocam ao centro da problemática universitária portu-
guesa, na presente conjuntura histórica, as questões — de resto,
sempre cruciais — do enquadramento pedagógico (e, portanto, do
volume, composição, regime de serviço e recrutamento do pessoal
docente) e dos métodos e formas de organização do próprio ensino.

A interrelação destes dois pontos é, evidentemente, muito
estreita: dificilmente se pode, por exemplo, escapar à pedagogia
«escolástica», quando o enquadramento pedagógico se apresenta
ralo. Tentaremos seguidamente mostrar que a primeira (e, por-
tanto, indirectamente também a segunda) das mencionadas ques-
tões só pode ser correctamente perspectivada, dentro das actuais
estruturas institucionais e dimensionais do sistema universitário
português, se se levar em conta o movimento expansivo da popu-
lação estudantil.

Neste sentido, recordemos, antes do mais, que de acordo com
previsões relativamente fidedignas, em 1976/77 as populações dis-
centes dos ramos de Ciências Exactas e Naturais, Engenharia,
Direito, Medicina e Economia terão todas excedido largamente
o volume atingido, em 1966/67, pela do sector das Letras, actual-
mente o mais vultoso. No conjunto, dentro de apenas oito anos
a dimensão do «estudantado» nacional será 2,2 vezes superior
à registada no último ano lectivo para o qual se dispõe de infor-
mação estatística103.

Parece, pois, que a análise da determinados aspectos da pre-
sente situação, geralmente reconhecida como de «crise», das Fa-

102 No que se refere à escola primária* dois trabalhos a publicar num
próximo volume de Análise Social dedicado ao tema A Criança, a Família e a
Escola na Sociedade Portuguesa, fornecerão elementos úteis para uma pes-
quisa no sentido indicado. São os seguintes: Maria de Fátima SEDAS NUNES,
«Educação e Desenvolvimento: Uma Análise de Conteúdo dos Manuais de
Leitura do Ensino Primário» e Maria Eduarda CRUZEIRO, «O Ensino Primário
em Portugal: Estrutura e Rendimento Escolar».

103 çfr#j supra, a parte final da Introdução a esta 3.a Secção do pre-
sente estudo.
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culdades de Letras — e, mais particularmente, da Faculdade de
Letras de Lisboa — pode ser encarada, até certo ponto (ou seja:
descontado o que tais, instituições naturalmente têm de especí-
fico) , como premonitória do que, em maior ou menor escala, virá
a ocorrer noutros ramos de ensino, se os parâmetros institucionais
e dimensionais do sistema não forem alterados.

Foi nas Faculdades de Letras que, com mais forte impacto,
se repercutiu a única «explosão escolar» até agora sentida, em
Portugal, no ensino superior — a do acesso feminino às Universi-
dades —, acerca da qual bastará mencionar os seguintes valores,
assaz expressivos, calculados por José Angelo CORREIA: entre
1951/52 e 1966/67, enquanto o índice anual do número dos estu-
dantes varões subia de 143 para 243 (base: 100, em 1940/41), o
das alunas elevou-se de 200 para 700, crescendo, entrementes, de
185 para 984, o das mulheres inscritas nos cursos de Letras.
«Explosão» escolar feminina, decerto; mas sobretudo, portanto,
«explosão» em Letras. O conhecimento de algumas das suas con-
sequências, sobre as instituições que a têm suportado, foi ulti-
mamente trazido a público, seja na Imprensa diária, seja na estu-
dantil, seja em declarações das autoridades académicas. Um dos
textos incluídos na presente colectânea de estudos ~f az-lhes, de
resto, especial alusão 104. Não viria ao caso, como é óbvio, exami-
ná-las em pormenor neste lugar.

Merece especial destaque, sob o ponto de vista que agora
e aqui nos interessa, o depoimento do Prof. Jacinto do PRADO
COELHO que passamos a transcrever: «Quanto à rubrica exames,
a Faculdade de Letras de Lisboa apresenta o seguinte quadro:
cinco mil alunos (números redondos); cada um deles frequenta,
em média, em cada ano, cinco disciplinas; em cada disciplina faz
dois exames de frequência (ou, em média, sendo aluno ordinário,
dois trabalhos práticos); no fim do ano escolar, apresenta-se, em
média, a exame de quatro cadeiras, o que implica mais uma prova
escrita e uma prova oral. Se atribuirmos, portanto, a duração dum
quarto de hora à correcção e classificação de cada prova escrita
e a duração de meia hora a cada prova oral, obtemos o total de
vinte e sete mil e quinhentas horas, que se distribuem desigual-
mente (porque há grupos muito mais frequentados que outros,
porque só os doutores podem presidir a júris, etc.) por cerca de
oitenta docentes (catedráticos e extraordinários, muito poucos;
assistentes, leitores). O cálculo é grosseiro, mas deve pecar por
falta, que não por excesso: não se teve em conta a repetição de
exames na época de Outubro, deixaram-se de lado os exames de
licenciatura, que se repartem por três épocas (Julho, Outubro

10* Vd. Maria de Lourdes BELCHIOR PONTES, «A crise do ensino supe-
rior: relações com o ensino secundário», supra, pp. 147-162.
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e Janeiro), não se contou o tempo gasto, nas aulas práticas, com
«chamadas», etc. Será de surpreender que os professores pouco
investiguem, que o ensino não melhore e se actualize tanto quanto
seria para desejar, que os quadros, apesar de exíguos, não estejam
preenchidos, que os assistentes muitas vezes se não doutorem no
prazo legal de oito anos? Não -escandaliza a desproporção entre
a tarefa esgotante dos exames e a parte realmente produtiva da
vida escolar?» 105.

Acrescentemos, a este valioso depoimento, a descrição de um
«caso» individual que, sendo particular, nem por isso se afigura
propriamente inusitado. Trata-se de um 2.° assistente da Fa-
culdade de Letras de Lisboa, com provada capacidade para a pes-
quisa científica, cujo serviço docente consistiu, durante um dos
últimos anos lectivos, na regência de uma cadeira, na assistência
a uma outra disciplina e na participação num seminário da espe-
cialidade. As aulas teóricas e práticas consumiram-lhe 258 horas;
a correcção de provas escritas, 568; os interrogatórios em exames
finais, 127. No conjunto, tais ocupações preencheram, por conse-
guinte, 953 horas do seu tempo útil anual. Tomando como termo
de referência o horário «normal» de trabalho de um licenciado
numa empresa particular (cerca de 1700 horas/ano), tem-se que
aquelas 953 horas cobrem, aproximadamente, 56 % desse horário.
Como, porém, a Faculdade não funcionou durante Agosto e Setem-
bro, resulta que, ainda em relação ao mesmo horário, mas reto-
mando o cálculo para os dez meses do ano lectivo (1544 horas),
tal percentagem se eleva para 62 %. Os 38% restantes dentro do
ano lectivo (591 horas) não bastaram, naturalmente — entre
outras razões por o docente em causa não ser um professor ante-
cipadamente formado e com longa experiência — para assegurar
a preparação das suas 258 horas de aulas. Donde uma efectiva
ocupação de tempo, só nas tarefas mais directamente implicadas
pelo serviço docente, que corresponde a, pelo menos, 110 % da de
um funcionário, com análoga qualificação, no sector privado da
economia. Repetindo-se anualmente tal situação, ficaria disponí-
vel, teoricamente, para a investigação, um mês, de ano a ano 106.

O que neste «caso», particular embora, claramente se reflecte
e condensa — e eis o motivo por que nos pareceu útil descrevê-lo —
é um contexto institucional extremamente «perturbado» no seu
esquema ãe funcionamento. Transparece nele, primeiramente, uma
pesada carga de antinomias fundamentais:

105 Cfr. entrevista publicada no vespertino A Capital, em 2 de Nov.
de 1968.

ia6 Que o docente que nos forneceu estes elementos encontre aqui a ex-
pressão do nosso agradecimento.



— o fulcro da instituição é constituído pelos professores (no
sentido legal da expressão); no entanto, estes são em nú-
mero insuficiente para garantir a regência de não poucas
disciplinas;

— os assistentes devem, em princípio, operar como elementos
de ligação entre os professores e os alunos e de acompa-
nhamento pedagógico destes últimos; mas a massa discente
que cada um tem a seu cargo é de tal monta que, forçosa-
mente, os seus contactos «pessoais» com os alunos tendem
a dissolver-se no anonimato de uma relação indiferenciada
e genérica;

— não lhes compete reger cadeiras; e contudo, exercem fre-
quentemente essa função;

— São remunerados como se trabalhassem em «part-time»;
e todavia, não é raro que a docência os ocupe a tempo
inteiro;

— estão, por hipótese, a iniciar uma «carreira»; e entretanto,
o seu volume de serviço retira-lhes, em múltiplos casos,
a possibilidade de efectivamente a prosseguirem, através
da investigação e do doutoramento;

— situam-se numa fase que deveria ser de aprendizagem
pós-graduação; e não obstante, consomem a melhor parte
do seu tempo noutras missões.

Por outro lado, dentro das coordenadas institucionais do sis-
tema estabelecido, unia tal situação tende a evoluir segundo «cír-
culos viciosos» de efeitos cumulativos. Faltam professores: logo,
a sua falta é suprida investindo assistentes em funções magis-
trais; entretanto, o aumento explosivo do número dos alunos pro-
voca o assoberbamento dos assistentes por tarefas materiais des-
mesuradas; bloqueiam-se, desta sorte, as suas possibilidades de
adequada formação pós-licenciatura e de trabalho científico pes-
soal; os nóveis docentes não podem, assim, dedicar-se à prepa-
ração das condições institucionalmente requeridas para o prosse-
guimento das suas «carreiras» (o doutoramento e os concursos);
ora, sem doutoramentos e concursos, não se recrutam novos pro-
fessores; e o círculo fecha-se, em detrimento da instituição. En-
tretanto, uma função (a de assistente) que assim se desenha,
ante os possíveis candidatos, como simultaneamente penosa e ofe-
recendo diminutas perspectivas de «carreira», corre o risco de
deixar de atrair certos licenciados que, sob condições distintas,
mais poderiam interessar-se por ela; se tal risco se concretiza,
tem de baixar-se o padrão das qualificações exigidas na admissão
dos novos assistentes; mas, na medida em que o padrão baixar,
reduzir-se-á, não só o nível qualitativo do ensino, mas também
a probabilidade de, de entre os membros jovens do corpo docente,
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virem a surgir futuros professores; e eis como, por estoutra via,
o círculo, já fechado, &e apertará ainda mais. Finalmente, como
o sistema, rigidamente definido no cerne da sua própria estrutura
(o quadro de professores), só pode adaptar-se ao engorgitamento
do afluxo estudantil pelo aumento do número dos assistentes
(deixando intacto aquele quadro), cria-se um eircunstancialismo
em que, para a larga maioria dos assistentes, se tornam insigni-
ficantes as probabilidades de acesso (ou, ao menos, de acesso
em prazo subjectivamente aceitável e estimulante) ao estatuto
professoral; e, também por este motivo, a função de assistente
se despoja de um dos principais atractivos de que tradicional-
mente se rodeou.

Notámos antes que a actual situação das Faculdades de Le-
tras— e, mais particularmente, da Faculdade de Letras de Lis-
boa — pode, se descontado o que nessas Escolas haja de específico,
ser julgada até certo ponto premonitória. Cremos que se entenderá
agora porquê.

O factor dinamizaste, que dispara e comanda o mecanismo
e a trajectória da «crise», não é característico das referidas
Faculdades: apenas foi nelas que, desde mais cedo e em mais larga
escala, actuou. Certos atributos (como, designadamente, a fixidez
do quadro legal e a rigidez das formas de recrutamento dos pro-
fessores) e até certas lacunas no esquema instituído (como haver
numerosas vagas naquele quadro) não impediram o sistema uni-
versitário português de — segundo os critérios da sua mesma
lógica — funcionar mais ou menos «normalmente», por todo o
tempo em que as populações escolares se mantiveram aquém de
uma determinada «massa crítica». Todavia, esta «massa», embora
em prazos e ritmos diferentes, presumivelmente vai — e já está
a — ser ultrapassada em diversos ramos de ensino, ou melhor:
em diversas Escolas. Na medida em que isto acontecer e desde
que os parâmetros do sistema não sejam alterados, de modo a que-
brarem-se ou evitarem-se os «círculos viciosos» acima descritos,
o impacto do crescimento da população estudantil sobre as estru-
turas universitárias tenderá a ocasionar o aparecimento de um
volume crescente de «anomalias» no funcionamento das institui-
ções e a desencadear nestas um processo de «perturbações cumu-
lativas».

Sob este respeito, afigura-<se sintomático o que, no Quadro
n.° 20, se pode ler acerca da composição, por categorias, do corpo
docente da Universidade Técnica de Lisboa. Tirante o caso — esse,
na verdade, muito específico, por força do escasso volume de estu-
dantes — da Escola Superior de Medicina Veterinária, verifica-se
que a percentagem de assistentes cresce por forma muito signi-
ficativa (desde 35 % a 80%) com o número absoluto dos alunos.
Acresce que, considerando apenas os dois Institutos mais populo-



Estrutura do corpo docente áa Universidade Técnica

QUADRO N.° 20
\ . N.° de alunos

^ \ ^ ^ e corpo docente

Instituições ^ ^ \ .

1

Escola Superior de Medicina Veteri-
nária

Instituto Superior de Agronomia

Instituto Superior de Ciências Sociais
e Política Ultramarina

Instituto Superior de Ciências Econó-
micas e Financeiras

Instituto Superior Técnico

N.° de alunos
matriculados
em 1966/67

2

178

574

730

1817

2613

Ano: 1967/68

Oorpo docente em 1967/68

Total Professo-
res Assistentes

Números absolutos

3

29

49

40

70

84

4

16

32

18

13

17

5

13

17

22

57

67

Total

6

100

100

100

100

100

Professo-
rea Assistentes

Percentagens

7

55,2

65,3

45,0

18,6

20,2

8

44,8

34,7

55,0

81,4

79,8

N. B. — A categoria «professores» inclui os professores catedráticos, extraordinários e agregados; a categoria «assistentes» engloba os
primeiros e segundos assistentes, do quadro e além do quadro.

FONTE: Universidade Técnica de Lisboa, Anuário, 1967-1968.



sos —o I.S.C.E.F. e o I.S.T.—, se constata ser neles que, parado-
xalmente, o número dos professores é menor.

Sem dúvida, a intensidade e a carga de antinomias do processo
de «perturbações cumulativas» a que nos referimos, são suscep-
tíveis de variar no tempo e de Escola para Escola. Algumas insti-
tuições— onde a população estudantil só lentamente cresça ou
de todo se não expanda — poderão até, mantendo incólume o sis-
tema que as rege, ser preservadas de o experiraentar directamente.
Noutras — e tal será o caso das Faculdades de Direito (principal-
mente, talvez, da Faculdade de Direito de Lisboa) e das Facul-
dades de Medicina —, uma certa simbiose de facto entre a carreira
no ensino e a carreira na profissão liberal (advogado ou médico)
constitui uma defesa importante da normalidade institucional:
as vantagens profissionais associadas ao exercício das funções
docentes são de tal modo valiosas para os possíveis candidatos,
que seguramente tenderão, enquanto se mantiverem, a limitar
os efeitos de desencorajamento acima apontados, ainda que o
incremento da população discente muito os venha reforçar.

Estas Escolas — mais ou menos «preservadas» ou mais ou
menos «defendidas» contra o desencadeamento da «crise» a que
acima aludimos — só representam, porém, urna pequena parte do
sistema universitário português. Nas restantes instituições, que
são a grande maioria, corre-se sério risco de as antinomias
e os «círculos viciosos», que foram descritos, se manifestarem
— a mais curto ou a mais longo prazo — com grande vigor. Como,
todavia, não parece descabido prever que, ante um tal processo,
as populações estudantis — activadas pelo seu próprio adensa-
mento e pela irrupção, inevitável, do «conflito das gerações» 107 —
adoptarão, plausivelmente, atitudes de crescente agressividade e
contestação em face da Universidade em geral, não é improvável
que, mesmo as Escolas que hajam podido furtar-se a sofrer a
«crise» directamente, a tenham afinal de suportar também, ainda
que de outro modo e por via reflexa e indirecta.

107 Acerca da inevitabilidade da penetração do «conflito das gerações»
nas instituições universitárias das sociedades em desenvolvimento, permitimo-
-nos remeter para o nosso livro Sociologia e Ideologia do Desenvolvimento*
Lisboa, Moraes, 1968, pp. 75 e segs.
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4. Conclusão: o esquema essencial da «crise»

Em suma. De um lado, o incremento da população estudantil
aparece associado a um movimento de declínio na eficiência in-
terna do sistema universitário. Procurando os motivos que podem
explicar uma tal descida, apercebe-se que, para a deter, invertendo-
-lhe o sentido, seria necessário um amplo reforço quantitativo do
corpo docente, em todos as níveis—ponto de partida, ou con-
dição sine qua non, para uma relação pedagógica mais fecunda,
uma metodologia de ensino mais produtiva, uma organização de
programas mais coerente e melhor doseada.

De outro lado, porém, a própria expansão do número dos alu-
nos tende a desarticular o dispositivo docente das Universidades:
os esquemas de recrutamento e de promoção dos professores, que
funcionavam «normalmente» quando os alunos eram «poucos»,
tendem a ficar bloqueadas, à medida que estes vão sendo «muitos».
E assim, nem a relação pedagógica, nem os métodos de ensino,
nem a forma de organização dos programas podem sofrer as subs-
tanciais alterações que permitiriam elevar a um nível «europeu»
a produtividade universitária, em Portugal.

Por ambos os lados, a «crise» desenvolve-se. Cremos, porém,
que reformas institucionais profundas e uma política universitária
traçada em consonância com a realidade, orientada por conceitos
modernos, apoiada em meios materiais suficientes e em instru-
mentos administrativos eficazes e executada com ampla visão e
persistência, poderiam detê-la. Teremos oportunidade, noutro lu-
gar, de fazer, a respeito, algumas sugestões 108.

108 Fá-las-emos num artigo, a publicar em Análise Social, de colabo-
ração com o Prof. João Pedro MILLER GUERRA, intitulado «A crise univer-
sitária: reflexões e alvitres».
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ANEXO C





Distribuição percentual, pelos três «complexos universitários», dos
estudantes naturais dos diferentes distritos

QUADRO N.° C l Anos: 1953/54 e 1963/64

Universidades
frequentadas

Naturalidades
dos estudantes

Coimbra

1953/54 1963/64

Lisboa

1953/54 1963/64

Porto

1953/54 1963/64

METRÓPOLE

Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco .. .
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu

Ilhas Adjacentes

£8,3

53,4
11,8
40,2
45,0
35,0
69,3
10,9
15,4
46,3
44,15

4,6
30,3
31,3
25,1
10,2
37,7
40,6
53,3

29,5

25,1

45,7
8,5

40,6
36,8
25,0
69,2
12,8
13,3
43,3
34,0

4,6
19,9
24,3
20,6

8,3
30,0
39,1
49$

33,5

66,0

20,5
85,2
20,4
28,8
60,2
21,3
85,8
81,0
38,8
48,3
92,4
64,3
16,2
69,9
85,2
32,0
21,9
27,8

63,8

56,5

23,6
88,4
17,7
33,8
71,3
23,6
83,5
82,8
46,9
59,-5
93,3
78,3
14,5
75,1
87,9
36,6
20,2
33,9

56,8

15,7

26,1
3,0

39,4
26,2
4,8
9,4
3,3
3,6

14,9
7,2
3,0
5,4

52,5
5,0
4,6

30,3
37,5
18,9

6,7

18,4

30,7

3,1
41,7
29,4

3,7
7,2
3,7
3,9
9,8
6,5
2,1
1,8

61,2
4,3
3,8

33,4
40,7
16,3

9,7

N. B. — Por conveniência gráfica, omitiram-se as colunas respeitantes aos totais dis-
tritais, que evidentemente são todos iguais a 100,0 %, tanto em 1953/54 como em 1963/64,
ama vez que as percentagens estão calculadas na horizontal.

FONTES: Para 1952/54. I.N.E., Estatística da Educação; para 1963/64, CODES,
Recenseamento da população universitária, em 1963/64.
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índices de localização geográfica das populações estudantis dos três
«complexos universitários»

QUADRO N.° C2 Ano: 1963/64
Complexos

universitários

Regiões

Coimbra Lisboa Porto

Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu

Ilhas Adjacentes

+ 81
— 65
+ 62
+ 45

0
+ 179
— 48
— m
+ 72
— 10
— 82
— 24
, 4

— 19
— 67
+ 21
+ 61
+ 100

+ 32

— 60
+ 59
— 68
— 40
+ 28
— 58
+ 48
+ 47
— 17
+ 3
+ 64
+ 3i5
— 75
+ 32
+ 52
— «36
— 61
— 38

+ 70
— 82
+ 132
+ 60
— 78
— 60
— «1
— 910
— 44
— 66

+ 240
— 76
— 81
+ 93
+ 133
— 9

— 46

FONTE: CODES, Recenseamento da população universitária, em 1963/64.


