
Congresso
do Ensino

de Engenharia*

O ensino
de Engenharia:
contribuição
para a sua reforma

O Congresso do Ensino de Engenharia,
realizado em Lisboa, em 1962, forneceu um
valioso contributo para o diagnóstico da
situação daquele ensino em Portugal e para
a definição de reformas e medidas destinadas
a melhorá-lo, nos seus múltiplos aspectos.
Os estudos, reflexões e sugestões então apre-
sentados conservam manifesta actualidade.
Nestas condições, pareceu oportuno recolher,
no texto seguinte, além das conclusões gerais
do Congresso, alguns extractos de certos
depoimentos que, entre muitos outros de
grande valor, nele foram feitos e que per-
mitem enquadrar as conclusões aprovadas.
Em anexo, figura a lista completa das
comunicações e dos relatórios que serviram
de base aos trabalhos do Congresso.

I. SITUAÇÃO GERAL

Insuficiente formação de engenheiros

Após um crescimento com ritmo acentuado nas décadas de
30 e 40, a formação de engenheiros abandonou a curva de evolução
que se desenhava e, a partir de 1950, apresenta-se com tendência
geral para decrescer. Se essa curva de evolução tivesse prosseguido
estar-se-iam actualmente formando cerca de 500 engenheiros por
ano, isto é, o dobro do número que se verifica. À falta de estudos
sobre a necessidade de técnicos, atrevemo-nos a afirmar que esse
número deve constituir um limite inferior das actuais necessida-
des de engenheiros.

* Textos seleccionados e coordenados por R. da Silva PEREIRA.
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O problema do aproveitamento escolar do ensino superior está
também por estudar. Ê digno de nota o facto de, no período de
1950 a 1960 (...) o acréscimo dos efectivos escolares ser muito
superior ao acréscimo do número de conclusões de curso, o que
supomos ser sobretudo devido ao pior aproveitamento dos alunos.
Também na engenharia houve um acréscimo do efectivo superior
a 40 % e o número de conclusões passou de 261 para 238, isto é,
sofreu uma redução de quase 10 %, a qual toma o valor de cerca
de 20 % quando se considera o número de conclusões em relação
à população 1l

Estagnação ou retrocesso?

O exame dos números e conclusões que, a partir dos anos cin-
quenta, nos oferece [o quadro seguinte], mostra-nos o que à pri-
meira vista poderíamos chamar de estagnação na produção dos
quadros técnicos que ao nível mais elevado terão de arcar com a
responsabilidade de estudo, projecto e sobretudo execução das
transformações que a estrutura subdesenvolvida da nossa econo-
mia exige. (...)

Evolução das inscrições em todo o ensino superior,
em Engenharia e em Agronomia. Conclusões

nestes dois ramos

índices —Base (100): Média de 1950-51 a 1952-53

Anoa lectivos

1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
19)54-55 .......
1955-56 .......
195-6-57
1957-58
1958-59
1959-60

INSCRIÇÕES

Ensino
Superior

(conjunto)

98,0
100,5
101,5
105,8
109,8
114,5
116,8
120,8
127,1
137,0

Engenharia

103,3
102,0

94,8
92,2

102,0
115,1
130,6
138,3
139,3
130,0

Agronomia

103,6
103,1
93,7
82,4
73,7
66,8
62,7
57,1
61,2
62,6

CONCLUSÕES

Engenharia

92,0
107,3
100,7
86,4
78,4
75,6
87,1
97,2

102,8
84,3

Agronomia

89,5
77,2

136,8
112,3
108,8
121,0
94,7

105,3
64,9

112,3

1 Manuel ROCHA— 1 reforma do ensino da Engenharia (Comunicação
n.° 53).



Se atendermos a que de 1950 a 60 a população fixada no nosso
país aumentou (...), se tomarmos em consideração o desenvolvi-
mento industrial entretanto havido e a entrada em funcionamento,
pela primeira vez na nossa vida económica, dos Planos de Fomento,
que visam um aceleramento da produção, de forma a poderem
obter-se uns 20 000 novo® empregos por ano — o que já só tem
em atenção as necessidades provenientes de metade do nosso au-
mento demográfico anual e não as realidades pungentes do nosso
extenso desemprego oculto e do excesso emigratório, teremos então
de concluir que uma tal estagnação, quando considerada adentro
da cinemática dos factores do meio a que diz respeito, significará
até retrocesso.2 *

n. O ACESSO AO ENSINO E A PREPARAÇÃO
PRÊ-UNIVERSITÃRIA

Desajustamento

(...) As universidades têm-se limitado a preparar aqueles que
lhes batem à porta e que, tanta® vezes, escolhem uma especialidade
guiados somente1 por vagas informações sobre as condições de mo-
mento do mercado das ocupações. Daqui resulta o desacerto cró-
nico entre a oferta e a procura, não só por total desconhecimento
das necessidades que se verificarão quando terminarem os cursos,
mas também por nem sequer se dispor de informações sobre o
volume das admissões de estudantes que satisfaria as necessidades
do momento 3.

2 Luís Gonçalves PAULINO — A formação de engenheiros em Portugal
perante as necessidades do País (Comunicação n.° 36).

* N. da R. — A actualização do quadro acima mostra que a situação
se agravou muitíssimo a partir de 1960-6*1, quanto à produtividade do
ensino —conforme se documenta com os índices a seguir indicados. Será
uma consequência da mobilização militar?

Anos lectivos

1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65 . . ,.

INSCRIÇÕES

Ensino
Superior

(conjunto)

149,9
157,6
167,1
184,9
196,0

Engenharia

147,0
138,5
146,9
155,7
158,2

Agronomia

68,5
73,9
78,1
84,1
87,3

CONCLUSÕES

Engenharia

62,4
65,2
56,8
48,8
43,6

Agronomia

56,1
54,4
64,9
51,0
70,2

Fontes: Anuário Estatístico e Estatística da Educação,
3 Manuel ROCHA — Op. cit.
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Selecção incompleta...

A selecção dos jovens que chegam em cada ano ao nosso en-
sino superior e, portanto, aos cursos técnicos em questão, é feita
num sector restrito da população portuguesa, deixando de fora
sem representação proporcional — qualquer que tenham será es-
porádica — os largos sectores assalariados, empregados de baixo
ordenado mensal e certos pequenos e pequeníssimos proprietários
rurais e industriais 4.

. . . e seus remédios

A fim de garantir os recrutamentos necessários será indispen-
sável um regime de bolsas cujos quantitativos deveriam variar de
curso para curso, conforme o grau de necessidade reconhecido em
cada momento. Tal regime contribuiria ainda para resolver o pro-
blema do acesso ao ensino superior das classes economicamente
débeis 5.

Necessidade de uma cultura pré-universitária

O ensino liceal, forneceu os indispensáveis conhecimentos cien-
tíficos ao estudante. Mas este, ao ingressar numa escola superior,
•encontra-se, sem transição, perante um ambiente novo, para o qual
não foi preparado convenientemente.

Não bastou que o estudo tivesse sido feito jpor disciplinas e
com elas se tivesse iniciado uma especialização.

Ã aquisição imprescindível de «sólidos conhecimentos basila-
res das matérias respectivas», deve acrescentar-se, por conseguinte,
outra finalidade do ensino no 3.a ciclo liceal: dar a todo o que
pretenda ingressar nas escolas superiores um espírito novo, resul-
tante da posse de um determinado número de qualidades intelec-
tuais, de métodos e instrumentos de trabalho, os quais, mais tarde,
desenvolvidos pelos estudos na Universidade, darão origem a um
espírito universitário, que consideramos um privilégio de todo o
licenciado (...).

Novos hábitos mentais

Durante o 3.° ciclo do Liceu deve não só diesenvolver-se o
espírito crítico do aluno, mas também obrigá-lo a possuir serie-

4 Luís Gonçalves PAULINO — Op. cit.
5 Manuel BOCHA — Op. cit
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dade intelectual e a dar um cunho pessoal às exposições orais ou
escritas.

Um estudante habitua-se a ser intelectualmente sério quando
não se limita a decorar a demonstração de determinado teorema
sem o compreender, quando completa, em casa, por leitura de li-
vros indicados pelos professores, os conhecimentos transmitidos
nas aulas. Deve ainda aprender a assimilar bem o que lê ou estuda,
e a expor, por palavras suas, as matérias assimiladas. É preciso,
também, que se habitue a tomar posição perante determinados
problemas controversos e a criticá-los (...).

Métodos e instrumentos de trabalho

Na Universidade não existem manuais para estudo, e o aluno
não pode limitar-se à «sebenta» nem aos apontamentos tomados
durante as aulas, o® quais só servirão de orientação e de plano
de estudos. É preciso completar as notas das aulas com a leitura
de livros ou revistas especializadas. Torna-se necessário saber ler
e saber estudar, e à ausência deste conhecimento se deve atribuir
a maior parte dos insucessos de estudantes universitários que, no
Liceu, conseguiram ser bons alunos (...).

A preparação pré-universitária não se deve limitar a um re-
gime de estudos diferentes do do curso geral dos Liceus, isto é,
ao ensino por disciplinas independentes e à especialização nas ma-
térias que mais interessem aos futuros universitários. Deve ainda,
e sobretudo, criar nele® uma nova atitude mental e fornecer-lhes
métodos e instrumentos de trabalho 6.

Outras vias de acesso?

(...) É intuitivo que um curso de qualquer escola deve rasgar
horizontes e não insuflar inibições, salvo no que respeita a dita-
mes de ética profissional ou geral e na medida em que refreia
atrevimentos para que a ignorância muitas vezes predispõe (...).

Seria injusto ou descabido facultar a prestação de (provas nas
Escolas Superiores de Engenharia, com vista à concessão do di-
ploma de Engenheiro, aos Agentes Técnicos que comprovassem,
por exemplo, 10 anos de actividade profissional e apresentassem
trabalhos da sua autoria à altura do curso universitário?7

6 Aurélio P. G. de Oliveira MORUJÃO — Necessidade de uma cultura pré-
-universitária (Comunicação n.° 13).

7 Sérgio A. í\ MEDEIROS —«Ratificação oficial da extra-escolaridade
(Comunicação n.° 6).
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A passagem do ensino médio ao ensino superior

Falando de engenharia, devo acentuar que não esqueço que,
por lei, esta palavra abrange todos os graus em que a matéria
é ensinada, desde o grau elementar até aos graus médio e supe-
rior. Quero acentuar que considero do maior interesse que se ze-
lem todos esses graus. O ensino técnico elementar é de grande
necessidade para o País. E no grau médio, ocupado pelos Institu-
tos Industriais, eu julgo que os problemas são ainda de maior
gravidade do que os do grau superior. Muitos problemas de falta
de engenheiros são, na realidade, de falta de diplomados de en-
sino técnico médio (...). Exprimo, portanto, o voto de que se de-
senvolva e se melhore o ensino técnico médio, e, para corrigir
possíveis erros iniciais, se facilite, como já em tempos foi facili-
tada, a passagem para o ensino superior dos diplomados do ensino
médio que tenham desejo e competência para tal (...). Parece-me
do maior interesse que se reinicie esse caminho; como me parece
também do maior interesse que se facilite a passagem para o en-
sino técnico médio daqueles que, tendo ingressado no ensino supe-
rior, verifiquem não ser aí que está o seu caminho 8.

HL ESTRUTURA DO ENSINO

Matérias e cursos

Ao estruturar-se o ensino deve procurar-se escolher as ma-
térias a ensinar de tal modo que do esforço feito para a sua apreen-
são e do tempo despendido seja tirado o máximo rendimento ao
longo de toda a vida profissional. Isto é, deve ser posta de parte
a ideia, por tantos ainda partilhada, de dar ao engenheiro uma
preparação que permita tirar dela pleno rendimento à saída da
escola, pois tal não será possível sem comprometer para sempre
o nível e o rendimento da sua actividade profissional.

Pensamos que os cursas devem ser concebidos de modo a ser
possível a sua adaptação às capacidades e personalidades dos alu-
nos, e portanto o seu pleno florescimento. Defendemos pois o sis-
tema — desenvolvido nos Estados Unidos e que tem vindo a ser
adoptado por muitos países — segundo o qual cada especialidade
tradicional é ensinada em cursos com diversas durações, em regra
entre 4 e 9 anos, conducentes a graus académicos. Notamos, con-
tudo, que na Alemanha e nos países que seguem a sua tradição,
incluídos os países socialistas, existe um curso único. Há somente

8 Manuel Corrêa de BARROS, Reitor da Univ. do Porto — Discurso na
sessão de encerramento.
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a possibilidade de um doutoramento, do tipo corrente nas univer-
sidades portuguesas, para o qual é exigida a preparação de uma
tese, sem necessidade de serem seguidas cursos. São muito poucos
os que fazem tal doutoramento, pois este é sobretudo encarado
como um passo para uma carreira docente e não para o exercício
de uma actividade profissional (...).

Duração e graus académicos

Um problema muito importante na estruturação dos cursos
é o da sua duração, sendo imperiosas as razões de interesse colec-
tivo e individual que militam a favor da sua redução.

Exceptuando o caso da Grã-Bretanha, é de 4 anos a duração
mínima dos cursos de engenharia nos países mais em evidência.
Nota-se, no entanto, que tal acontece em países como a Alemanha
Federal, a Suíça e os países escandinavos, nos quais os alunos en-
tram nas escolas superiores com boa preparação e em que o ensino
é conduzido com elevada eficiência. Nos Estados Unidos também
é de 4 anos a duração mínima, observando-se contudo uma ten-
dência para a aumentar para 5 anos, o que já se verificou em
algumas das melhores escolas. Note-se, porém, que o nível da pre-
paração conferida pelo ensino secundário é mais baixo do que o
dos países anteriormente mencionados.

Em muitos países, talvez a maior parte, a duração mínima
dos cursos de engenharia é de 5 anos. fi o caso da França, Itália,
Bélgica, Holanda, países sul-americanos e países socialistas, veri-
ficando-se mesmo nalguns casos uma tendência para aumentar a
duração.

Não conhecemos outro país além do nosso em que a duração
do curso seja de 6 anos, e em Espanha, de acordo com uma orga-
nização muito recente, a duração mínima atinge 7 anos, supomos
que a mais elevada e nitidamente fora das concepções hoje gene-
ralizadas (...).

No nosso caso consideramos que se impõe a redução da dura-
ção dos cursos e a criação de graus, mesmo antes de ter lugar
uma reforma de fundo das instituições universitárias, por natureza
demorada. Porém, a delicadeza da matéria e a sua interdependên-
cia com outros aspectos do ensino a remodelar numa reforma de
fundo aconselham que se proceda por aproximações sucessivas.
Assim, julgamos que, por agora, se deveriam instituir somente dois
graus aos quais correspondessem cursos com as durações de 5
e 6 anos (...).

Quanto ao actual doutoramento, é possível que se reconheça
o interesse da manutenção de um sistema de índole análoga, o
que corresponderia a um terceiro grau (...).
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O necessário equilíbrio entre ciências
de base e ciências aplicadas...

Na estruturação de um curso técnico há, de um modo geral,
a considerar o ensino das ciências de base (matemática, física, quí-
mica, geologia, biologia, etc), das ciências aplicadas (resistência
de materiais, hidráulica, mecânica dos solos, materiais de constru-
ção, electrotecnia, medidas eléctricas, órgãos de máquinas, quí-
mica analítica, metalurgia, etc.) e das aplicações. Em face da
preocupação de reduzir a duração dos cursos, põe-se o problema
de qual ou quais destas três partes deve ser sacrificada.

Uma vez que se vise essencialmente ensinar a aprender, de-
corre que um técnico universitário tem de possuir uma sólida pre-
paração nas ciências de base e aplicadas. As primeiras conferem
hábitos intelectuais e conhecimentos primordiais sobre os fenóme-
nos com que tem de lidar o técnico e as segundas versam as ma-
térias que serão necessárias ao tratamento de qualquer problema
da especialidade escolhida. A solidez da preparação científica é
um dos pontos sobre o qual hoje os especialistas concordam intei-
ramente, unanimidade que não se encontrava ainda há poucas dé-
cadas. Ê preciso, no entanto, acentuar que a afirmação da neces-
sidade de sólida preparação científica não tem o mesmo significado
em todos os países. De facto, não se depreenda que seja necessário
aumentar o volume global dos nossos programas naquelas ciências,
o qual poderá mesmo sofrer uma certa redução, ao contrário do
que está acontecendo em certos países, mesmo alguns da van-
guarda, como os Estados Unidos, em que essa necessidade existe.

Conclui-se pois que uma redução da duração dos nossos cursos
deve ser essencialmente obtida à custa do sacrifício do ensino das
aplicações. Isto, porém, não significa que não haja uma profunda
modificação a introduzir no ensino das ciências de base e aplicadas,
quer nos programas, quer nos métodos pedagógicos (...).

. . . e o problema das subespecializaçôes

Como consequência do constante incremento do volume e da
especialização das actividades técnicas, constata-se um movimento
progressivo de decomposição das especialidades tradicionais da
engenharia no que poderemos designar subespecializaçôes. A
criação destas depende em primeiro lugar do volume das activi-
dades técnicas do país e ainda do seu tijpo de economia, em especial
de ser ou não feito o planeamento do seu desenvolvimento a longo
prazo. Deve notar-se que se o ensino das aplicações for essencial-
mente considerado como formativo, não há que temer a eventual
necessidade de um engenheiro ter de vir a exercer a sua activi-
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dade em domínios diferentes do da subespecialização que frequen-
tou na escola. Além disso, uma vez instituído um sistema de
educação permanente, esses problemas de adaptação perdem
acuidade, pois o retorno à escola passará a ser a regra e não a
excepção. (...)

A subespecialização deve dizer respeito ao ensino das apli-
cações, mantendo-se comum o ensino das ciências de base e das
ciências aplicadas, dentro de cada uma das especialidades tradi-
cionais. Em certos casos especiais poderá também ser reconhecido
o interesse de uma certa diversificação no ensino das ciências
aplicadas. É oportuno referir que em cursos subespecializados com
a duração de 5 anos o ensino das aplicações versadas pode, em
regra, ser feito com maior desenvolvimento e profundidade do que
actualmente (...)•

Ciências sociais e formação humanista

O técnico desempenha na época actual um paipel de tanto re-
levo, quer na sua actividade profissional, quer fora dela, que não
pode deixar de conhecer amplamente os problemas do indivíduo e
da sociedade. Em especial, está em posição de ser um veículo
activo e consciente do progresso material, social e moral, devendo
ser-lhe atribuída claramente tal responsabilidade. (...)

Além da formação humanística geral, o futuro técnico ne-
cessita — mas já também no plano da informação — de se debruçar
sobre as ciências sociais, em especial a sociologia, a economia e
a organização. Notamos que a reorganização do ensino de enge-
nharia de 1955, apesar de muito insistir na importância da for-
mação geral, se limitou a aumentar de uma hora o tempo anterior-
mente atribuído às cadeiras destinadas a essa formação. Não que-
remos dizer que não seja suficiente o tempo agora destinado, ou
mesmo o anterior, mas somente frisar que a desejada formação
não se adquire com mais ou menos hora, mais ou menos cadeira,
exigindo a reforma dos métodos de ensino. Além disso, dada a
liberdade que vigora no estabelecimento dos /programas das cadei-
ras, já há muito se podia fazer um ensino praticamente com o
desenvolvimento do previsto nessa reforma9.

Formação e informação

Ê de ter presente, como já várias vezes tem sido afirmado,
que é necessário conferir aos futuros engenheiros capacidade de
estudarem durante a sua vida profissional, assuntos novos que no

9 Manuel KOCHA — Op. cit.

771



momento da sua formatura poderiam não ter ainda qualquer inte-
resse técnico. Por isso importa menos a informação recebida na
escola do que a preparação fundamental que os qualifica para
resolver os múltiplos, e por vezes inesperados, problemas da sua
vida profissional. Daqui decorre, ainda, que pode ser mais útil,
por vezes, professar assuntos de valor informativo reduzido ou
de interesse prático duvidoso, mas com valor formativo evidente,
do que seguir o critério oposto, sacrificando a formação à infor-
mação imediata10.

IV. AS ACTIVIDADES CIRCUM-ESCOLARES

A formação da juventude

Cabe à escola um papel da maior importância nesta tarefa
formativa da juventude, tarefa a longo prazo, cujos resultados só
se virão a manifestar na actividade futura dos povos e das nações.
Trata-se, entre outras medidas, da criação de uma ampla activi-
dade circum-escolar, através da qual o estudante possa preencher
toda a sua esfera de liberdade com tarefas integradas num plano
geral de educação. Para que esta actividade circum-escolar seja
útil ao estudante terá que começar por o atrair, não por meio de
medidas compulsivas, mas apresentando-lhe uma estrutura que ele
sinta que vai ser sua na medida em que será realmente responsá-
vel pela sua evolução ( . . .)•

Objectivos

A organização da vida circum-escolar do estudante universi-
tário deve corresflponder aos seguintes objectivos essenciais:

1.° — Resolução dos problemas sociais que se deparam ao uni-
versitário, enquanto estudante. Tais são as questões relacionadas
com a alimentação, a habitação, os transportes, a assistência mé-
dica, o seguro, os empregos para estudantes, a assistência a estu-
dantes necessitados, etc. Alguns destes problemas têm uma inci-
dência extraordinária na formação geral do jovem, muito em
especial quando este não conta com o apoio permanente de um
são ambiente familiar.

2.° — Realização de uma actividade de carácter cultural que,
em complementaridade com o trabalho escolar, contribua para a
formação integral do universitário. A tendência tecnicista e mate-

i° Augusto Farinas de ALMEIDA, Director da Fac. de Eng. do Porto -
Discurso na sessão inaugural.

772



rialista que, cada vez mais, caracteriza a evolução do mundo em
que vivemos, deve ser contrabalançada por uma forte formação
cultural e humanística dos seus dirigentes, especialmente dos: seus
técnicos.

3.° — Proporcionar ao estudante os meios e o ambiente propí-
cios à criação e desenvolvimento das qualidades que lhe serão
indispensáveis no desempenho das suas futuras funções de técnico
e de dirigente. «Ã escola compete dotar também os seus alunos
com os hábitos essenciais para o êxito na vida profissional», afir-
mou o fundador do Instituto Superior Técnico, Prof. Dr. Alfredo
BENSAÚDE. Estes hábitos podem sintetizar-se num elevado grau
de responsabilidade, num esclarecido bom senso, num perfeito es-
pírito de solidariedade humana e de trabalho em equipa e numa
firme honestidade no equacionamento e na resolução dos pro-
blemas. (...)

Primeiros passos

Estas qualidades terão que ser criadas, não sendo susceptíveis
de um simples ensino formal e teórico. Poderão ser fruto de uma
actividade circum-escolar na qual o jovem, por usufruir de sufi-
ciente liberdade de acção, sinta os efeitos dos bons e dos maus
actos que, por responsabilidade, tem oportunidade de cometer. A
actividade circum-escolar deverá desempenhar, neste aspec:o, o
papel de um campo experimentaJl onde o universitário ensaia os
primeiros passos da sua dupla tarefa de profissional e de diri-
gente ".

V. A INVESTIGAÇÃO E A INDÚSTRIA
PERANTE O ENSINO

Investigação — imperativo actual

Investigação científica já foi sinónimo de desafogo material»
quase um luxo a que exclusivamente se (podiam permitir os orga-
nismos que gozam de grande prosperidade. Coisa para realizar
nos ócios e devaneios que a fartura permite.

Ora, a verdade é que a investigação científica, além de enri-
quecer o património espiritual dos países, o que por si só já cons-
titui factor de vital importância, é ainda uma fonte de poder e
de riqueza.

11 José Manuel Prostes da FONSECA — A actividade circum-escolar dos
alunos do Instituto Superior Técnico (Comunicação n.° 9).
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Nesta conformidade a investigação científica deve fomentar-se
onde for útil e necessária e não se pode restringir a determinado
tipo ou entidade.

Deve existir investigação pura e aplicada.
Deve investigar-se na escola e na indústria12.

A investigação na Universidade . . .

Na Escola Universitária tem de se realizar investigação para
que aquela possa sobreviver à evolução que numa década torna
obsoletas as mais recentes criações do homem.

Assim, a simples consecução da finalidade imediata, o ensino,
implica investigação13.

Acerca da índole da investigação a empreender nas Universi-
dades, pensamos que deve ser sobretudo investigação de base, dada
a natureza da actividade docente, na qual as ideias fundamentais
e a síntese devem constituir preocupações dominantes. Quanto à
investigação de índole aplicada levantada pelas actividades do País,
também ela pode e deve ser empreendida pelas Universidades
desde que o seu volume não prejudique a actividade docente14.

. . . e a contribuição da indústria

Se a indústria quer dispor de bons diplomados, que fomente
e auxilie a investigação na Universidade, pois este será o modo
indirecto de a desenvolver e assim preparar os futuros diplomados
que vão ocupar não só as funções de condução de fábricas e ofici-
nas, mas ainda dos departamentos de projectos e dos laboratórios
de investigação industriais, etc.15.

Um processo convergente nos objectivos

Mais concretamente, no fim do século passado, em que a in-
vestigação e a indústria eram relativamente baratas, houve, da
nossa parte, uma certa descolagem da evolução europeia, evolução
essa que deu origem, com o andar dos tempos, a um determinado

12 Manuel José de Abreu FARO — Da investigação científica na Univer-
sidade e na indústria (Comunicação n.° 39).

13 António Gouvêa PORTELA — O ensino, a investigação e a indústria —
(Comunicação n.° 2).

14 Manuel ROCHA — Op. &it.
« António Gouvêa PORTELA —Op. cit.



património científico e técnico que foi catalizando sucessivamente
as realizações subsequentes, cada vez mais complexas e mais caras.

Deste modo, o estabelecimento do «paralelo» é cada vez mais
difícil porque as tensões a atingir são também concomiiantemente
maiores.

Se em 1860 houvesse uma concorrência de transportes entre
Lisboa e Paris, Portugal e a França construiriam as suas diligên-
cias, mais ou menos parecidas e talvez as condições de sucesso
residissem fundamentalmente no fôlego dos cavalos.

Mas em 1960 a concorrência é feita com «Caravelles», cada
um dos quais representa para a França uma entrada de cento e
tantos mil contos e para nós uma saída do mesmo valor, com os
reflexos correspondentes na balança de pagamentos.

E se nós quisermos entrar nas carreiras de jactos de longo
curso, há que contar com 200 000 contos por avião, ou seja 1,5 %
do Orçamento Português.

De facto, recuperar na época das diligências é bastante mais
fácil do que na era dos aviões a jacto!

Mas nio se esqueça que não é nas Universidades francesas
que se constróem os «Caravelles». É na Indústria que sente, por
si própria que é necessário mobilizar todos os recursos de pes-
quisa científica, para atingir soluções técnicas que estejam na base
da concorrência mundial.

E por isso, é condição fundamental para que os anseios de in-
vestigação fundamental ou aplicada tenham validade, que a
Indústria «sinta» com convicção, a rentabilidade da criação cien-
tífica, porque se assim não for, falar no valor da investigação é
praticamente, uma questão de moda ou de obrigação social. (...)

Mas é evidente que a Universidade tem de fornecer os cien-
tistas e os engenheiros para manterem dentro de um enquadra-
men:o económico os seus planos de progresso e, o que é mais, esta
sua ferramenta intelectual não pode falhar.

E compreende-se perfeitamente que, no seu próprio interesse,
seja a Indústria a fornecer às Escolas os meios materiais para
um ensino eficaz com vista aos seus planos de progresso a curto
e a longo prazo.

Assiste-se, portanto, a um fenómeno de difusão que só é
possível na medida em que houver um processo convergente nos
objectivos a atingir16.

Os estágios

Acerca de estágios, é hoje opinião dominante não deverem eles
visar a aquisição de conhecimento práticos, mas sim a formação

16 Luís de Almeida ALVES, Director do I. S. T. — Discurso na sessão de
encerramento.
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geral, muito especialmente a integração social. Por esta razão,
nos países mais progressivos que mantêm o regime de estágios,
como a Alemanha Federal e a Suécia, os estágios constam da rea-
lização de trabalho de operário. Em muitos outros países, entre
os quais citamos os Estados Unidos e a Suíça, não existe o sis-
tema de estágios obrigatórios.

No caso de uma sociedade estratificada como a nossa, certa-
mente que seriam muito grandes os benefícios colhidos de tiro-
cínios que proporcionassem uma integração social. No entanto,
não vemos que haja condições propícias para pôr em prática tal
tipo de estágios.

Quanto aos outros aspectos formativos visados pelos estágios
— como o conhecimento dos tipos de actividade e do ambiente em
que decorrerá a vida profissional, o reconhecimento do valor da
técnica e o desenvolvimento do gosto pela realização material —
eles são especialmente relevantes jpara o caso português, em vir-
tude da nossa mentalidade abstracta, em oposição à dos países
«machine minded». Porém supomos haver acordo geral sobre o
pouco ou nenhum benefício colhido do actual sistema de estágios,
o que provém da sua reduzida duração —120 dias, repartidos por
três estágios — e da maneira como em regra decorrem, observan-
do-se que a dificuldade de organização de estágios eficientes é
reconhecida na maior parte dos países17.

VI. A PREPARAÇÃO PÕS-UNIVERSITÁRIA

Responsabilidades do engenheiro

A preparação pós-universitária do engenheiro é um vasto e
difícil problema, tão vasta e complexa é a soma de conhecimentos
que a sua formação moral, social, intelectual e prática exige para
o bom cumprimento da® múltiplas missões que lhe incumbem numa
Sociedade cada vez mais vincadamente regida sob o signo
da Técnica.

As suas responsabilidades tendem a ser maiores perante um
mundo que, assistindo dia a dia aos resultados espectaculares da
sua acção no campo da ciência, da técnica e no das grandes reali-
zações industriais, se habituou a ver nele uma espécie de tauma-
turgo moderno, capaz de todo® os prodígios para o domínio das
forças da natureza e sempre em busca de conquistas mais
ambiciosas18.

17 Manuel ROCHA—Op. cit.
18 José Maria Mercier MARQUES — Preparação pós-universitária do

engenheiro (Comunicação n.° 47).
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Educação permanente

Apesar do fenómeno do progresso alcançar o País com grande
atenuação, é bem nítida a mutação, verificada entre nós nas duas
últimas décadas, do quadro dos conhecimentos exigidos para o
exercício de actividades em quase todos os domínios da engenharia.
Há quem afirme que o engenheiro no futuro terá de mudar duas
ou três vezes na vida o seu quadro de conhecimentos.

Deste modo, não pode deixar de passar a constituir uma pedra
basilar da estruturação dos cursos a velha concepção de que a
escola deve «ensinar a aprender», e, além disso, é necessário que
a preparação passe a constituir uma actividade permanente19.

Cursos pós-universitários

Entende-se indispensável a instituição de estudos especializa-
dos de formação pós-universitária dos engenheiros, de carácter
permanente, por forma a ser possível manter actualizados os seus
conhecimentos das diversas técnicas da profissão e das ciências,
puras e aplicadas, em que essas técnicas se baseiam (...).

Os cursos especializados de formação pós-universitária deve-
rão, em princípio, ser organizados pelas Escolas de Engenharia,
com a colaboração de todas as entidades interessadas e úteis ao
fim em vista 20.

Técnica e Humanismo

Sem dúvida, há que considerar a necessidade de uma aquisi-
ção suplementar de conhecimentos técnicos especializados numa
preparação pós-universitária, visto a carreira de engenheiro ser
essencialmente técnica, mas, como adiante se verá, isso não chega.

A profissão de engenheiro obriga-o à aplicação prática cons-
tante do que estudou, e esta finalidade muito objectiva tem de se
atingir em ambientes muito especiais que não se podem desconhe-
cer Há factores de aspecto puramente subjectivo que têm na pro-
fissão incidências decisivas. Por isso, a preparação pós-universitá-
ria deverá revestir duas formas absolutamente diferentes: a Téc-
nica e a Humanística21.

1 9 Manuel E O C H A — op. cit.
20 Franc isco Correia de A R A Ú J O — Preparação pós-universitária ( re la-

tório prévio sobre este tema).
21 José Maria Mercier MARQUES — op. cit
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Professorado e doutoramentos

A grande dificuldade em todas as reformas necessárias é a
da falta de pessoal docente (...)•

Uma das primeiras coisas que é preciso reformar para esse
efeito são as condições de acesso ao professorado. Não se pode pen-
sar em abaixar o nível das provas exigidas; mas suprimir tudo
quanto constitua duplicação inútil é acelerar o acesso e portanto
ajudar a resolver o problema. Ligado com esise problema está o
das provas de doutoramento, que não sendo hoje, apesar da eti-
mologia — doctor e docente têm o mesmo étimo — um passo que
por si confira poderes de docência, é no entanto porta de entrada
para o acesso de qualquer lugar de professor. A vastidão das ma-
térias sobre que podem incidir as provas de doutoramento é hoje
de molde a afastar os candidatos. Deverá estudar-se qualquer ma-
neira de limitar essa matéria, evidentemente sem a reduzir a muito
pouco, mas reconhecendo que o candidato não pode ser omnisciente.
As actuais provas de doutoramento em engenharia civil, por exem-
plo, nas quais um candidato pode ser interrogado sobre qualquer
assunto que diga respeito ao curso, desde os problemas de elasti-
cidade até aos problemas de hidráulica, só poderão ser defendidas
por quem desconheça o que é, modernamente, a engenharia 22.

VII. CONCLUSÕES GERAIS

O texto precedente poderia ser muito ampUado, recorrendo
a uma exploração sistemática da mais de meia centena de comuni-
cações apresentadas, bem como dos relatórios prévios, que servi-
ram de documentos de trabalho. Julga-se, porém, que as afirmações
destacadas traduzem suficientemente as principais preocupações
expressas no Congresso. Por outro lado, o espaço disponível não
permitiria alongar consideravelmente o texto que aí fica.

Mas o Congresso formulou conclusões que convém recordar.
Além das conclusões elaboradas ao nível das várias secções, comr
portando um certo grau ide pormenorização, adoptou as seguintes
conclusões gerais, que transcreveremos integralmente:

É de importância vital e muito urgente a remodelação da
actual estrutura do ensino de engenharia, por não satisfazer às

22 Manuel Corrêa de BARROS, Reitor da Univ. do Porta, Discurso cit.
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necessidades da vida nacional, implicando tal remodelação a reor-
ganização do ensino em todos os seus aspectos, nomeadamente:

a) elevação do nível de preparação geral do País por meio de
extensão do período de escolaridade gratuita e obrigatória,
com um imediato alargamento para 6 ano®, numa primeira
fase; *

b) preparação pré-universitária dos alunos de engenharia com
uma índole essencialmente formativa e dirigida às cadei-
ras de base, não só no que respeita à formação técnica
dos futuros engenheiros (Matemática, Física, Química e
Desenho), mas ainda em relação à formação integral de
futuros responsáveis (Línguas, Filosofia, História, Artes,
Geografia, etc.);

c) instituição de graus académicos com um primeiro grau de
duração não superior a 5 anos;

d) reestruturação do ensino médio em harmonia com a alínea
anterior, facultando-se aos actuais diplomados pelos Ins-
titutos Industriais possibilidades de acesso à categoria de
engenheiros;

e) realização nas universidades, nomeadamente nas escolas
superiores de engenharia, de trabalhos de investigação, nos
quais participem professores, assistentes e alunos;

/) funcionamento de cursos pós-universitários para os enge-
nheiros, os quais permitam manter actualizados os conhe-
cimentos destes, tanto no que respeita às matérias apli-
cadas, como às ciências de base e na efectivação dos quais
participem activamente as escolas e entidades ligadas à
engenharia;

g) activa participação da indústria na resolução dos proble-
mas do ensino, inclusivamente no que se refere aos meios
materiais.

É indispensável a criação de organismo que defina, em função
dos parâmetros económicos e sociais do País, qual a qualificação
e a quantidade de mão-de-obra, em todos os escalões da actividade
profissional, com vista a:

a) instituição, à escala nacional, de uma política única rela-
tivamente ao desenvolvimento económico, ao ensino e à
investigação;

* N. da R. — Recorda-se que o Congresso foi realizado em 1962, por-
tanto, anteriormente à promulgação das disposições sobre alargamento da
escolaridade obrigatória.

779



b) estabelecimento dos escalões de nível do ensino para as
diferentes actividades profissionais;

c) alargamento do âmbito do ensino de modo a cobrir eficaz-
mente, de acordo com as necessidades do País, um maior
número de ramos especializados, nomeadamente nos cursos
de engenharia.

IH

É fundamental que o acesso aos níveis superiores do ensino
seja facultado ao maior número possível de indivíduos, para o que
se torna necessário:

a) adopção de medidas de carácter económico — nomeada-
mente a concessão de bolsas e subsídios — que tornem pos-
sível o prosseguimento dos estudos a todos os Portugueses
que, em qualquer ponto do País, para tal se revelem aptos;

b) criação de um sistema eficiente e generalizado de orienta-
ção profissional que permita fazer uma selecção adequada;

c) instituição de múltiplas modalidades de ingresso nos di-
versos escalões do ensino, de modo a estimular em todos
os Portugueses o gosto pelo estudo e pelo progresso inte-
lectual e profissional.

IV

Considera-se primordial, dentro do problema geraJl da renta-
bilidade do ensino, a eficiência dos meios que para ele concorrem,
para o que se torna necessário:

a) constituição de quadros docentes suficientemente amplos
com elevado nível científico, pedagógico e cultural;

b) estudo das melhores condições de recrutamento e de per-
manente actualização do corpo docente;

c) integração dos professores e dos alunos na política dos
objectivos da Escola, considerando-se uns e outros como
profissionais nas respectivas actividades;

d) existência, em cada escola, como elemento de interesse fun-
damental no ensino, de uma associação de estudantes que,
devendo actuar em íntima colaboração com o coripo do-
cente, contribua para o equacionamento dos problemas
pedagógicos e para uma mais perfeita e completa formação
dos futuros engenheiros;

e) apoio às demais organizações circum e para-escolares que,

780



de algum modo, concorram para os fins enunciados na
alínea anterior;

f) criação de condições que conduzam à participação dos en-
genheiros nas actividades das escolas.

Torna-se imperioso encarar com realismo e resolver o pro-
blema das verbas necessárias para a^petrechar as escolas de enge-
nharia, considerando:

a) a necessidade de equipamento laboratorial de custo ele-
vado, para ministrar um ensino actualizado que acompa-
nhe os rápidos progressos da Ciência e da Técnica;

b) a elevada preparação científica e técnica exigida para
a utilização desse equipamento;

c) a necessidade de um quadro de pessoal auxiliar (prepara-
dores, mecânicos, electricistas, etc.)

VI

É necessário renovar a estrutura de funcionamento das esco-
las de engenharia, mediante:

a) modificação da legislação vigente de modo a conferir-lhes
maior autonomia administrativa e pedagógica, dentro de
uma orgânica geral a respeitar, em especial através da
criação de órgãos consultivos nos quais estejam represen-
tadas as entidades públicas e privadas interessadas no
ensino da engenharia;

b) orientação do ensino com um carácter essencialmente
formativo;

c) planeamento e coordenação dos programas e sua actuali-
zação permanente, em especial no que se refere à interde-
pendência das cadeiras de preparação científica e da
especialidade;

d) estabelecimento de um quadro equilibrado de professores,
repartido desde os que se tâm de dedicar às escolas em
regime de fuU time, até àqueles que apenas vão ensinar
matérias da sua especialidade, com a correspondente
diversidade de remunerações;

e) apreciação do aproveitamento dos estudantes, com base no
trabalho comum de professores e alunos.
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Considera-se da maior importância a continuação dos traba-
lhos iniciados por este Congresso, através da criação de uma
comissão permanente com a função de manter o debate sobre os
problemas relativos ao ensino de engenharia e coordenar os estu-
dos que, neste domínio, venham a ser empreendidos, Es:a incum-
bência é, provisoriamente, atribuída à Secção de Antigos Alunos
da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico, até
à criação de um organismo que englobe representantes do ensino,
dos diplomados e das entidades ligadas à engenharia.

A N E X O
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ARAÚJO).
Temal c — Finalidade do licenciado com um Curso Superior de Enge-

nharia, Graus académicos (Relator: Jorge Cândido da SILVA).
Tema Id — A Escola Superior, a investigação e a indústria (Relator:

Alberto Abecassis MANZANARES).
Tema 1 e e 1 f — Meios humanos e materiais de uma Escola Superior de

Engenharia. — Custo do Ensino Superior e outros problemas
financeiros. Participação da indústria (Relator: A. Barbosa
de ABREU).

Temalg — Actividades circum e para-escolares (Relator: E. Ferrugento
GONÇALVES).

Temas específicos

Tema 2 a — Curso preparatório (Relator: Jayme Rios de SOUZA) .
Tema2b — Curso de engenharia civil (Relator: Armando Campos

e MATOS).
Tema 2 c — Curso de engenharia de minas (Relator: Fernando de Mello

MENDES) .
Tema2d — Curso de engenharia electrotécnica ( R e l a t o r : Manuel de

Abreu FARO).
Tema 2 e — Curso de engenharia mecânica (Relator: Luciano de Oliveira

FARIA) »
Tema 2 f — Curso de engenharia químico-industrial (Relator: Henrique

Estácio MARQUES).
Tema 2 g — Desdobramento das especialidades anteriores e possível cria-

ção de outras (Relator: Fernando Vasco COSTA).


