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Cerca do ano 2000, é provável que nos ac-
tuais países da OCDE o período escolar com-
pleto abranja as idades entre os 4 e os 20
anos. Com base nesta hipótese, calculou-se no
presente trabalho a magnitude do esforço fi-
nanceiro — 2,6 milhões de contos — necessário
para completar a escolarização da população
portuguesa (metrópole) compreendida entre
aquelas idades. Mas esta cifra só assume o seu
significado completo em face do método se-
guido e das considerações feitas ao longo da
análise do problema.

PREÂMBULO

Durante um pouco mais de dois anos, e até Outubro de 1967,
tivemos oportunidade de trabalhar no Gabinete de Estudos e
Planeamento da Acção Educativa. Já no termo da nossa estadia,
redigimos um ensaio com o título do aqui presente. O texto que
agora se publica difere do original, sobretudo pelo acrescento do
actual n.° 6, no qual se alude à duração média dos cursos e ao
custo das reprovações; e pela supressão de uma porção de quadros
a fim de atender a bem compreensíveis exigências editoriais; além
disto, apenas algumas ligeiras alterações da prosa, e a adição de
duas ou três breves notas.

Na altura em que empreendemos os nossos cálculos, os dados
estatísticos mais recentes de que dispúnhamos eram os referentes
ao ano lectivo de 1964-65. Foi, por consequência, a este ano que
procurámos referir certos parâmetros. De então para cá, como quer
que a nossa actividade tenha enveredado por muitos outros rumos,
não tivemos oportunidade de proceder a uma actualização dos
mesmos — do que pedimos desculpa ao leitor. Cremos, todavia, que
tal não afectará demasiadamente a essência do trabalho.
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Na verdade, gostaríamos que o que se pode ler nas páginas
seguintes fosse tomado como aquilo que já dissemos que pretendia
ser: um ensaio, quer dizer, uma tentativa, cujo interesse — se
algum acaso tem — residirá mais, como adiante se reitera, no mé-
todo seguido, nos raciocínios piropostos e naquilo que vai surgindo
do deseinrolar da análise, do que propriamente na conclusão derra-
deira.

O flacto de que do último dos quadros apresentados conste
serem necessários 2600 milhares de contos para perfazer a escola-
rização da população portuguesa, segundo a hipótese proposta, é
assaz irrelevante, e por certo inverídico. Mas também, cremos nós,
o interesse da peça não está todo, nem sobretudo, em simplesmente
saber que Otelo apunhalou Desdémoma.

Ê-nos sobretudo grato consignar aqui o que ficamos devendo
aos seguintes funcionário® do G.E.P.A.E:

— ao Sr. Dr. Luís Silveira, a amabilidade com que colocou
ao nosso dispor, dos elementos que andou colhendo para a ela-
boração do estudo sobre a «Procura e Oferta de Pessoal Do-
cente», aqueles que não chegaram a figurar nesse documento;
e, bem assim, o incómodo que teve em coligir certos dados dis-
persos, e as sugestões que nos deu com vista à obtenção de
outros;

— ao Sr. Dr. Manuel Costa Garcia, a gentileza e prontidão
com que nos facultou parte dos dados sobre reprovações que
tem andado recolhendo;

— ao Sr. Dr. Pedro Jjoff a aquiescência à colaboração da
divisão de Estatística, a qual se concretizou na confecção dos
quadros que, ou são os que aqui figuram, ou lhes serviram de
base;

— e aos Srs. Morgado e Oom do Vale, sobre os quais
recaiu esse trabalho, a boa vontade, o escrúpulo posto nia ve-
rificação dos dados, e apreciáveis sugestões no tocante à boa
arrumação do material.

O Sr. Dr. Raul da Silva Pereira, da Análise Social, fez-nos
o favor de apresentar úteis sugestões no que respeita à compres-
sãxD ou supressão de quadros, de modo a tornar o todo compatível
com as possibilidades da Revista.

Ã Revista Análise Social e ao seu Director agradecemos a
honra que nos fazem considerando o trabalho merecedor de publi-
cação, sem embargo das numerosas deficiêndas.

Setembro, 1969
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I —INTRODUÇÃO

A ideia de escrever o presente trabalho originou-se na leitura
de uma passagem de um trabalho publicado pela OCDE em 1966 o
qual diz respeito a «La reforme des programmes scolaires et le
développement de Teducation». Reza como segue a referida
passagem:

«Se ninguém pode predizer o que será o mundo no ano 2000,
é possível formar uma ideia, ao menos parcial, de como nele será a
educação, caso persistam certas tendências. É provável, por exem-
plo, que em quase todos os países da OCDE a quase totalidade dos
jovens perfaça, entre os 4 e os 20 anos, um ciclo de estudos com-
pleto ; quer isto dizer, se se tiver em conta o crescimento da popu-
lação destes grupos de idade, que os efectivos escolares pelo menos
triplicarão, e que a educação se tornará a mais importante das acti-
vidades nacionais e virá a constituir a rubrica mais pesada dentro
do Orçamento do Estado».

Ainda que as linhas transcritas nos não trouxessem nenhuma
novidade substancial, aquele pormenor quantitativo da triplicação
fez despertar a nossa curiosidade, e apeteceu-nos então saber em
que medida é que ele valeria para o nosso país; derivadamente,
isto levou-nos a tentar avaliar ia magnitude do esforço financeiro
que teríamos de fazer a fim de conseguir a completa escolarização
da nossa população de idades compreendidas entre os 4 e os 20
anos.

Com esse fito gizámos um modesto plano de cálculos, que as-
sentava em hipóteses muito simples e se destinava à obtenção de
um resultado sumário e de interesse meramente pessoal. Uma vez,
porém, obtidas as primeiras cifras, e à medida que procurávamos
caminhar para o resultado final, a nossa atenção foi sendo suces-
sivamente chamada para a importância fundamental de certos
parâmetros e a alguma constância de certas relações, que por
isso mesmo desejámos investigar. O plano inicial sofreu, conse-
quentemente, alguns alargamentos, sem que, todavia, a primeira
intenção de assentar tudo em hipóteses extremamente simples
houvesse sofrido alteração.

E, na verdade, se em determinada altura se nos começou a
afigurar que se poderia revestir de algum interesse a divulgação
dos cálculos que havíamos empreendido, e, bem assim, das consi-
derações que em torno dos mesmos poderíamos fazer, nem por
tal nos pareceu que fosse, ou desejável, ou conveniente, complicar
a trama fundamental dos nossos raciocínios. Fazê-lo levaria a
alargar demasiadamente o âmbito do trabalho — o que nem estava
nas nossas intenções, nem dentro das nossas possibilidades—, e
não se nos mostrava indispensável para uma primeira exploração
dos ditos parâmetros e das aludidas relações. Além disso, é sabido
— mas por vezes, segundo parece, esquecido — que, para a obten-



çâo de algumas correctas ordens de grandeza, basta frequente-
mente lançar mão de hipóteses assaz simples, que se temperem
com alguns grãos de bom senso; e que, ainda quando os técnicos
da planificação ou da previsão sejam levados, ou por necessidade,
ou por gosto, a embrenhar-se em teorias complicadas, é, em geral,
da maior utilidade que se possa e saiba apresentar aos membros
dos escalões superiores da hierarquia administrativa os mesmos
resultados, mas através de uma teoria relativamente elementar;
porque então constituem vantagens preciosas a clareza, a simpli-
cidade e a força de convencimento que se pode fazer derivar da
elementaridade de certas constatações.

Colocando-nos nesta perspectiva, ousaríamos dizer que, mais
importante que o resultado final dos nossos cálculos, simples curio-
sidade, necessitada por certo de grandes correcções, reputamos o
método seguido, cuja «ingenuidade» — talvez uma deficiência —
quiçá se possa, em certas circunstâncias, transmudar em virtude.

II —HIPÓTESES E OBSERVAÇÕES INICIAIS

O nosso propósito é avaliar em quanto importaria um alarga-
mento da escolarização da população portuguesa, por tal forma
que se chegasse a uma situação como aquela que se prevê no
mencionado trabalho da OCDE.

A hipótese da escolarização a 100 % das gerações de 4 a
20 anos é compatível com diversas hipóteses de repartição de al-
gumas delas por diferentes níveis e ramos de ensino, e, bem assim,
de cada uma delas pelos ensinos oficial e particular. Na falta de
melhor para uma primeira aproximação, admitiremos a permanên-
cia da estruturai da repartição no ano lectivo de 1964/65. Por ou-
tras palavras: imaginámos que se verificava um acreseimento
homotético dos efectivos existentes, em 1964/65, em cada ramo
e nível de ensino, até que se atingisse, em cada nível etário, a
desejada escolarização de 100%.

Esta hipótese está ligada a uma outra, qual é a da conserva-
ção da pirâmide etária tal como naquele ano.

Por outro lado, é certo que esta situação de tão extensa
escolarização terá, pelo que nos respeita, de ser projectada num
futuro assaz longínquo. Entretanto os custos, o valor da moeda,
etc, variarão muito, e isto não deixará, como é óbvio, de afectar o
significado da cifra final.

Depois de se examinar a evolução ao longo do tempo de certos
parâmetros essenciais, houve que lhes atribuir determinados va-
lores com vista a fazer o cálculo de necessidades futuras. De ma-
neira geral arbitrámos para esses parâmetros os valores que eles
tomaram em 1964/65. Porém, vista a escassez de dados estatís-
ticos, a multiplicidade das fontes que tivemos que utilizar, e os
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malabarismos numéricos quê houve que fazer a fim de preencher
o mais possível as lacunas existentes, não foi possível obter a total
coerência, quanto a este aspecto, dos valores arbitrados. Tal, toda-
via, não afectará nem a ordem de grandeza dos resultados a que
chegámos, nem a essência das considerações feitas ou do método
que seguimos.

Deve observar-se, também, que a cifra que obteremos como
súmula dos nossos cálculos não representará, com certeza, mais
que um rude limite inferior da verba efectivamente necessária
para a escolarização apontada, em consequência de diversas cir-
cunstâncias que facilmente se imaginarão — pelo que respeita a
algumas delas, sobretudo depois de se ter visto qual a maneira por
que se procedeu à contabilização. Assim, por exemplo, as nossas
estimativas não incluíram — embora tal fosse possível — as des-
pesas a efectuar com as instalações e o equipamento necessários
para albergar e instruir a enorme massa de jovens que a nossa
hipótese de escolarização contempla. Tais limitações devem estar
presentes aos nossos olhos quando houvermos de considerar os
resultados finais dos cálculos.

Antes de passarmos a expor o pormenor dos mesmos, convirá
mencionar a bibliografia utilizada e as fontes dos dados estatís-
ticos. Em vista do amiudado das referências que tivemos de lhes
fazer ao longo do trabalho, pareceu-nos dia maior comodidade dar
a indicação por meio das siglas que figuram na lista seguinte:

— Anuários Estatísticos,
— Estatísticas de Educação,

(publicações do INE; ambas simbolizadas por EE)
— Gastos en Educackm: Analisis y Proyecciones, Fernando

Mendúza SANZ, GEPAE, (GE).
— Estudo* sobre a oferta e procura de pessoal docente (Ensi-

nos primário> e secundário), GEPAE (O & P).
— Orçamentos do Ministério da Educação Nacional, (OMEN).
— Contas Gerais do Estado, (CGE).
— Dados recolhidos pelo Dr. Luís SILVEIRA para a elaboração

e que não figuram neste, (LS).
— Dados recolhidos e elaborados pelo Dr. Manuel Costa GAR-

CIA, (MG).
— Relatório^ final do subgrupo n.° 1 do grupo n.° 10 (Ensino

e Investigação ligada ao Ensino), Trabalhos preparatórios
do m Plano de Fomento, 1966, (P. F.).
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III _CÃLCULO DOS EFECTIVOS A ESCOLARIZAR

Começaremos por apresentar este cálculo, que é imediato, uma
vez assentes as hipóteses de trabalho, as quais consistem, como
já dissemos, em admitir que a estrutura da repartição da popula-
ção escolar, com uma escolarização a 100 % das gerações de ida-
des compreendidas entre os 4 e os 20 anos, é a mesma que a que
se verificava em 1964/65. Hipótese grosseira, sem dúvida, de cujas
limitações, porém, formamos ideia assaz clara.

No Quadro I figuram os efectivos escolares, segundo anos lec-
tivos e por níveis e ramos de ensino.

No Quadro II são dadas as taxas de escolarização em 1964/65,
por níveis e ramos de ensino e segundo os anos de idade.

O Quadro III indiciai-nos, por níveis e ramos de ensino e se-
gundo os anos de idade, quais as taxas de escolarização que se
deveriam verificar para, com uma estrutura semelhante à actual,
se obter uma escolarização a 100% das gerações de idades com-
preendidas entre os 4 e os 20 anos.

Quando dizemos: gerações de 4 a 20 anos, não fica excessiva-
mente claro se estamos considerando ou não as de idades extre-
mas, se contamos com a dos 4, mas não com a dos 20, ou contra-
riamente. A dos 4, parece-nos óbvio se deve contar com ela, em
vista da progressiva generalização do Ensino Infantil. E decidi-
mos incluir também a dos 20. Tal pode afigurar-se exagerado mas,
de facto, se olharmos para o Quadro II, veremos que, no que se
refere ao Ensino Secundário, existem ainda apreciáveis taxas de
escolarização, sobretudo no Ensino Técnico Profissional, para ida-
des acima dos 20 anos. Seria, por isso, de certo modo estranho que
se cortasse bruscamente o Quadro após a coluna dos 19 anos, sem
que se procurasse compensar de alguma maneira o erro assim
cometido. Por outro lado, os cursos secundários, no futuro, termi-
narão, provavelmente, para a maioria, por um curto curso de
formação profissional, de preparação específica para a vida activa.
Estes cursos serão, talvez, um pouco mais dispendiosos que os
cursos secundários actuais e, além disso, contribuirão também
para alargar o tempo de frequência da escola, ainda que em moda-
lidades de meio tempo e outras que não a do tempo inteiro. A fim
de levar em linha de conta todas estas circunstâncias, decidimos
incluir também, no que respeita ao Ensino Secundário, a coluna
dos 20 anos.

Mais necessário, porém, que a compensação destarte intro-
duzida, é que se inclua na nossa contabilização o efeito sobre os
Ensinos Médio e Superior desta total escolarização dos níveis
etários referidos. Na realidade, não faria sentido procurar cal-
cular o custo da escolarização total dos portugueses dos 4 aos
20 anos sem que se considerasse o substancial aumento que expe-
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rimentarão os efectivos destes níveis de ensino, muito mais dis-
pendiosos que os anteriores.

Contudo, não é já possível continuar a utilizar aqui as mes-
mas hipóteses em que nos baseámos anteriormente, até porque
não poderíamos continuar a supor que as gerações de 21, 22, etc,
anos fossem também escolarizadas a 100 %. Haverá, pois, que
começar por arbitrar, para cada geração, numa taxa de escola-
rização global. Mas aproveitaremos ainda a ocasião para fazer
outras hipóteses que, conquanto simplificadoras, procurarão re-
flectir certos traços da evolução previsível.

Assim, ísuporemos inexistente a distinção que ora se faz entre
Ensino Médio e Ensino Superior. Na verdade, pode bem acontecer
•— em nossa opinião seria desejável — que venha a desaparecer a
designação, algo ambígua, de Ensino Médio, e que, semelhante-
mente ao que acontece, por exemplo, nos E. U. A., se apelide de
Superior todo o ensino cujo nível se considere acima do do Secun-
dário— situação esta que tem, pelo menos, a virtude da clareza
e da simplicidade.

Por outro lado, hoje, que se esboça uma tendência para redu-
zir a duração dos cursos superiores — por exemplo, a dos de
seis anos a cinco, ou mesmo a quatro —, do mesmo passo que se
é levado a exigir maiores qualificações para a entrada nos cursos
médios, pode bem perguntar-se que sentido educacional, social e
profissional passará a ter a distinção dos cursos de um e outro
nível. Qual virá a ser, por exemplo, a diferença essencial entre um
agente técnico, tal como actualmente existe, e um engenheiro for-
mado em quatro anos? Ainda que exista alguma diferença profis-
sional, a diferença quanto ião custo da educação de um e outro,
essa será praticamente nula. Por isso, e ainda que a absorção admi-
nistrativa de um ensino pelo outro se não venha a verificar, nós
suporemos sempre que os custos por aluno de ambos os ensinos
tenderão a aproximar-se, até se igualarem. E como tomaremos
para base o custo por aluno do Ensino Superior, pode parecer que
cometeremos um erro por excesso. Mas não esqueçamos que, a
longo prazo, a tendência é a da subida desses custos.

Finalmente, suporemos que um quarto das gerações dos 21 e
22 anos frequenta estudos de nível acima do do Secundário, o que
talvez pareça excessivo, mas só se não pensarmos nas altas exi-
gências intelectuais e profissionais de uma civilização industrial
como aquela que se prefigura. A partir dos 23 anos, e de acordo
com o que dissemos acerca das tendências quanto à duração dos
cursos, a taxa de escolarização de cada geração diminuirá rapida-
mente. A maneira que suposemos é grandemente arbitrária, mas
não dispomos de indicações quanto a este ponto1.

1 O estudo dos temas de escolarização em países economicamente mais
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Quanto ao Ensino Normal, teve-se igualmente em conta a
coluna dos 20 anos. Na realidade, havendo uma tendência para
alongar este curso, não estará indicado desprezar essa coluna.

Passaremos agora ao Quadro IV, onde nos são indicadas, por
níveis e ramos de ensino oficial e segundo os anos de idade, as
fracções da população que há que escolarizar a fim de se obter a
estrutura descrita no Quadro in. As cifras deste Quadro IV são,
obviamente, obtidas por diferença das dos Quadros III e n, até
à coluna dos 20 anos, inclusive. Quanto às que figuram nas colunas
dos 21 e mais anos, representam a diferença entre as que se vêem
no Quadro III, na rubrica Ensino Superior, e a soma das relativas
aos Ensinos Médio e Superior no Quadro II.

Observe-se que a nossa hipótese, de conservação da estrutura
da repartição da população escolar pelos diversos níveis e ramos
de ensino tal como em 1964/65, contém implicitamente a da con-
servação da mesma repartição de encargos entre o Estado e a
iniciativa privada. Nós iremos considerar tão-somente a parte do
Estado segundo esta hipótese — a qual é muitíssimo fwvorável,
pois é difícil admitir que, com uma escolarização a 100%, mais
de metade dos alunos do curso liceal frequentem escolas parti-
culares. Ê praticamente certo que a participação directa do Es-
tado, relativamente à da iniciativa particular, terá que experi-
mentar um substancial aumento; mas, além disso, a sua partici-
pação indirecta, por meio de subsídios, comparticipações no paga-
mento dos vencimento® dos professores etc, deve também aumen-
tar. Veja-se então quão modesto não vai ser o nosso cálculo e
sopese-se o quanto diferirá o seu resultado das necessidades reais.

Temos ainda que dizer, a respeito deste Quadro, que, no que
se refere ao Ensino Infantil, se admitiu que o Estado tomaria a
seu cargo 75 % das gerações de 4 e 5 anos e a totalidade do que
faltava escolarizar na geração de 6 anos.

O Quadro V decorre imediatamente do Quadro IV: nele se
encontram os números que indicam qual a população a escolari-
zar, por níveis e ramos de ensino e seguindo os lanos de idade.
Constitui, por conseguinte, o final da l.a fase do nosso cálculo.
Se soubermos agora determinar qual a despesa por aluno que o
MEN faz em cada ramo e nível de ensino, teremos achado a solu-
ção do nosso problema.

Note-se, entretanto, que a soma dos efectivos que o Quadro V
indica que devem ser escolarizados pelo ensino oficial monta a
1,4X IO6. Dado que os efectivos totais desse ensino, em 1965, atin-
giam cerca de 1,2 X IO6, viríamos a ter, se a nossa hipótese se con-

evoluídos deverá proporcionar algumas indicações úteis. Na altura em que se
redigiu este trabalho não se procedeu a tal. Há, pois, aqui, lugar para um
importante aperfeiçoamento.
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eretizasse, (1,2+1,4) X106=2,6X106 alunos em todo o ensino ofi-
cial, o que representa uma duplicação de efectivos.

É desde logo claro que a esta duplicação de efectivos corres-
ponderá uma mais que duplicação das despesas, visto que a esco-
larização a fazer respeita, por um lado, ao ensino infantil, cujo
custo é — como veremos mais adiante — da ordem de grandeza
do do ensino primário; e, por outro lado, aos ensinos secundários
e superior, cujos custos são bastante mais altos que o daquele.

Se supusermos agora que a população vai crescer, até ao ano
2000, a uma taxa constante e algo superior a 0,5 % 2 teremos efec-
tivamente uma triplicação da população escolar de 1965, como se
previa no citado trabalho publicado pela OCDE.

IV —CALCULO DAS DESPESAS POR ALUNO

A despesa por aluno, em um dado nível e em um dado ramo
de ensino, obtém-se, evidentemente, por divisão da despesa feita
com esse nível e ramo pelo número de alunos que o frequentaram.

Pode acontecer que a nossa primeira ideia seja a de conside-
rar este parâmetro como limitado, grosseiro e, mesmo, pouco sig-
nificativo. Todavia, examinemo-lo na sua evolução, procuremos
averiguar quais os factores seus determinantes, estudemos as
suas variações — e tentemos ver de que maneira e em que medida
é que o podemos explorar.

Com este fito comecemos por 'compor o Quadro VI, ia partir
de dados que figuram nos Anuários Estatísticos e nas Estatísti-
cas da Educação.

Importa observar que os números que nas Estatísticas da
Educação figuram sob a mbriimi «Gastos com o Ensino Secun-
dário», englobam de facto os gastos com o Ensino Médio. Os efec-
tivos que temos que considerar para efeito de determinação da
despesa por aluno são, pois, os do Ensino Liceal, mais os do
Ensino Técnico Secundário, mais os de outros ramos do Ensino
Secundário, mais os do Ensino Médio.

Este Quadro proporciona-nos já algumas indicações úteis.
É claro que é grande desvantagem ter, confundidos na mesma

rubrica, os Ensinos Liceal, Técnico e Médio, cujos custos médios
por certo, diferem bastante. Além disto, ficámos na ignorância do
que se passa quanto aos Ensinos Infantil e Normal. Mas vamos
proceder — antes de abordar o estudo destes dados — à determi-
nação das despesas por aluno por uma outra via, o que nos permi-
tirá remediar alguns dos inconvenientesí apontados.

2 A consideração deste ponto necessita de um pouco mais de atenção que
aquela que podemos dedicar-lhe. Não estamos muito certos da verosimilhança
desta última cifra.
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QUADRO VII
Despesas do Ministério da Educação Nacional, segundo anos, por níveis e

ramos de ensino
(Em milhares de contos)

~ - — — ~ - ^ ^ ^ ^ A n o s

Despesas ^~~~~~—--—__

Ensino Primário
Pessoal
Outras despesas

Total

Ensino Liceal
Pessoal
Outras despesas

Total

Ensino Técnico Secundário
Pessoal
Outras despesas

Total

Ensino Médio
Pessoal
Outras despesas

Total

Magistério Primário
Pessoal
Outras despesas

Total

1955

263,0
12,3

27õ,3

56,6
4,5

61,1

56,8
9,3

66,1 (i)

1Q,2
3,5

13,7

3,5
2,8

0,7

1956

267,8
13,4

281,2

59,2
5.0

64,2

62,2

72,0

10,3
3,4

13,7

2,8
0,7

1957

277,0
17,8

294,3

62,7
4,9

67,6

69,6
11,9
81,5

10,3
3,3

13,6

2,9
0,7
3,6

1958

291,8
18,5

310^3

67,4
5,3

72,7

78,8
12,6
91,4

10,6
3,4

14,0

3,0
0,7
3,7

1959

396,9
20,7

417,6

89,7
5,8

95,5

108,1
15,2

123,3(2)

12,8
3,3

16,1

4,0
0,8
4,8

1960

409,2
21,9

431,1

95,3
5,8

101,1

125,0
14,6

139,6

13,5
3,3

16,8

3,6
0,9
4,5

1961

422,6
22,8

445,4

100,4
6,0

106,4

139,6
15,6

155,2

14,1
3,3

17,4

4,8
0,8

5,6

1962

433,4
21,9

455,3

108,3
6,0

114,3

154,9
15,3

170,2

14,5
R,4

17,9

5,4
0,8

6,2

1963

441,6
21,8

463,4

116,2
6,2

122,0

170,0
15,9

185,9

15,2
3,3

18,5

5,1
0,9
6,0

1964

451,3
23,6

474,9

122,2

128,8

185,0
17,5

202,5

15,4
3,5

18,9

5,0
1,0
6,0

1 — Não inclui as despesas referentes às escolas práticas de agricultura.
2 — Corrigiu-se o total em 1969, que estava manifestamente errado em GE.
FONTE: GE (baseado nas G. G. E.).
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QUADRO VIII

Despesas do Ministério da Educação Nacional por aluno, segundo anos
e por níveis de ensino

(Em contos)

N.o de
ordem

1

2

3

4

5

Níveis de Ensino

Ensino Primário

Ensino Liceal

Ensino Técnico Secundá-
rio

Ensino Médio

Magistério Primário

1955

0,35

2,19

1,57

5,27

n

1956

0,86

2,08

1,50

5,27

n

1957

0,37

2,12

1,50

5,27

n

1958

0,38

2,09

1,46

5,00

n

1959

0,51

2,52

1,70

5,37

n

1960

092

2,40

1,63

4,94

n

1961

0,53

2,30

1,59

4,49

n

1962

0,54

2,32

1,54

4,26

n

1963

0,55

2,27

1,51

4,02

1,75

1964

0,56

2,22

1,52

3,78

2,50

FONTE: Elaboração de dados dos Quadros I e VII.



O Dr. Fernando Menctoza SANZ, que em 1965/66 trabalhou
para o GEPAE como consultor da OCDE, fez um estudo intitu-
lado: Gastos en Educadon: Analisis y Proyecckmes. Nesse es-
tudo colheram-se os elementos com os quais se construiu o Quadro
VIII, acerca do qual convém dar os seguintes esclarecimentos:

i) os efectivos utilizados para calcular as despesas por aluno
referentes ao Ensino Técnico Secundário são os que no
PF figuram sob esta rubrica; não se incluem os que
aparecem sob a designação Outros Ramos — o que, de
resto, pouco afectaria os resultados:

ii) para a obtenção das despesas por aluno relativas ao Ma-
gistério Primário utilizaram-se os dados que figuram nas
E. E.; quanto ao ano de 1964 a despesa por aluno foi cal-
culada, não a partir dos efectivos no ano lectivo de 1963/
/64 (ano lectivo anterior), como habitualmente, mas sim
a partir dos de 1964/65; a Estatística da Educação não
distingue, nos outros anos, o ensino oficial do particular.

QUADRO IX

Distribuição percentual das despesas do Ministério da Educação Nacional
por níveis de ensino, em 1964

(Em contos)

Rubricas

Serviços
Docentes

Outras

Total

Ensinos

^ ^

Pessoal
Material
Serviços

Total

despesas

Geral

Primário

97,6
0,1
2,3

100,0

2,7

102,7

Liceal

95,7
1,9
2,4

100,0

0,9

100,9

Técnico-
-Secundário

93,0
3,5
3,5

100,0

1,7

101,7

Médio

81,6
8,7
9,7

100,0

—

Magistério
Primário

83,9
6,2
9,9

100,0

—

—

FONTE: G.E.

Colhemos ainda no referido trabalho os elementos que cons-
tam do Quadro IX. O que mais importa observar, neste último, é
o lugar ocupado pelas despesas com pessoal no conspecto das des-
pesas totais. Em relação às despesas feitas propriamente com os
serviços docentes, as despesas com pessoal representavam, em
1964, as seguintes percentagens:



98 % no Ensino Primário
96% no Ensino Liceal
93 % no Ensino Técnico Secundário
82 % no Enisitno Médio
84 % no Magistério Primário

Observasse que a percentagem diminui à medida que se cami-
nha do Ensino Primário para o Médio; e, na verdade, é natural
que assim seja, porquanto deverá ir em aumento a parte corres-
pondente ao Material e Serviços.

Assinale-se, ainda, o que é importante para os fins que temos
em vista, a notável constância destas percentagens ao longo dos
anos. A sua variação ao longo de dez anos não vai, tirante o caso
do Ensino Médio, a mais de 3 ou 4 por cento. Temos, pois, aqui
um factor importantíssimo na determinação do custo do ensino,
o qual pode vir a funcionar, pelo que respeita a cálculos de previ-
são, como um parâmetro, cujos valores devem ser fixados confor-
memente à lição da experiência.

Aprofundemos, porém, algo mais a nossa análise: é fácil ima-
ginar que, por sua vez, no quadro das despesas com pessoal,
ocupará lugar primacial a despesa com o pessoal docente. Façamos
uma verificação rápida.

Do OMEN para 1965 colige-se, no que respeita ao Ensino
Primário, que as despesas com docentes representam cerca de
94,3 % das despesas com pessoal. É claro que o orçamento é enga-
nador na medida em que as quantias orçamentadas podem não ser
inteiramente gastas. Melhor seria trabalhar com as Contas Gerais
do Estado, se tal fosse possível; mas não é, porque nessas Contas
não se discriminam as despesas com pessoal da maneira que nos
interessa. Teremos, pois, que aceitar, em primeira aproximação,
que ia estrutura das despesas, a este respeito, é a mesima do OMEN.

Relativamente ao Ensino Liceal, as despesas com pessoal
docente, também segundo o OMEN para 1965, representam de
80 a 90% das despesas com pessoal. Podemos tomar, como pri-
meira aproximação, o valor de 85'%.

Quanto ao Ensino Superior, se recorrêssemos à mesma fonte
e ao mesmo processo, seríamos levados a dizer que as despesas com
os docentes montariam a cerca de 80,8 % das despesas com pessoal
(96 246 contos em 119151). No entanto, das Contas Gerais do
Estado de 1965 (Metrópole) colige-se que foram as seguintes as
despesas com o pessoal (em contos):



105 475 — remunerações certas ao pessoal em exercício

10 837 — gratificações por regências e direcção
cie trabalhos práticos

259 — outras despesas

116 571 Total
Dado que, como veremos adiante, o montante da despesa men-

sal com o pessoal docente deve ter orçado, nesse ano, por 6 781
contos, a despesa anual terá atingido os 81374 contos, o que
representa 69,8% das despesas com pessoal. Ora neste caso do
Ensino Superior temos que pôr aindai maiores reservas aos dados
fornecidos pelo Orçamento, por isso que quase se pode afir-
mar que qualquer semelhança entre os quadros docentes aí pre-
vistos e a realidade é pura coincidência... Para dar apenas um
exemplo, pode ser o seguinte: encontravam-se orçamentados, para
1965, cerca de 330 professores catedráticois. Na realidade, existiam
ceirca de 220!... Em vista destes factos atribuimos, pois, maior
crédito à segunda percentagem, obtida a partir das Contas Gerais,
que à primeira.

Resumindo, diremos então que as despesas com pessoal do-
cente representam as seguintes partes nas despesas com pessoal:

94 % no Ensino Primário
85 % no Ensino Liceal
70 % no Ensino Superior

Das CGE (1965) tira-se ainda que as despesas com pessoal
abarcavam, nesse ano, 92 % da despesa total feita com as Escolas
Superiores (127 083 contos) 3.

3 Do Parecer sobre as CGE (1965, Metrópole, pág. 357) deduz-se que
eram as seguintes, nos seguintes casos, as percentagens dos gastos com pes-
soal nos gastos totais:

Faculdade de Ciências
de Lisboa

Faculdade de Ciências
de Coimbra

75

69

80

77

80

75

Embora não tivéssemos podido examinar a questão, supomos que nas
Faculdades de Ciências a percentagem de gastos com pessoal será, em geral,
menor que em outras Faculdades — Letras, por exemplo—, por causa das
despesas com laboratórios, aulas de trabalhos práticos, etc. Note-se o agrava-
mento das percentagens com o correr dos anos, o que pode querer significar
a progressiva deterioração do ensino prático.
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Em face deste último pormenor, podemos dizer que as despe-
sas com pessoal dbiceflitê correspondiam em 1964/65, às seguintes
percentagens da despesa total:

94 %X 0,96=90% no Ensino Primário
85 % X 0,93 = 79 % no Ensino Liceal
70 %X 0,92=64% no Ensino Superior

Embora não tivéssemos disposto nem de tempo nem de ele-
mentos, para um estudo mais detalhado e mais rigoroso deste
assunto, parece-nos que não será descabida, nem excessivamente
aventurosa a suposição de que a parte ocupada pelas despesas
com pessoal docente nas despesas com pessoal exiba a mesma
constância que, segundo vimos atrás, patenteava a parte destas
últimas nas despesas totais. Pelo contrário, tudo indica que assim
seja. E então poderemos dizer: a percentagem das despesas com
pessoal docente nas despesas totais pode funcionar, pelo que res-
peita a cálculos de previsão, como um parâmetro assaz seguro, e
cujos valores serão fixados em face das lições da experiência.

Adiante falaremos de outros parâmetros que são fundamen-
tais para a determinação do custo de uma dada espécie de ensino:
vencimento médio dos professores, razão (alunos/professor).
Mas agora reverteremos à análise dos Quadros que apresentámos.

Os elementos dos Quadros VII e VIII, de origens diversas,
confirmam-se e completam-se. A bem dizer, só no caso do Ensino
Primário há efectiva coincidência quanto à organização dos dados
estatísticos. E aí podemos verificar que é boa a concordância dos
resultados dos Quadros VI e VII. Não se estranhará se os do último
forem ligeiramente superiores, visto que os do primeiro se refe-
rem apenas a despesas correntes. Outras discrepâncias podem
advir do facto de o primeiro se referir a anos lectivos e o segundo
a anos económicos.

No Quadro VI confundiram-se os diversos ramos do Ensino
Secundário e juntou-se4hes laánda o Ensino Médio. Se tomarmos,
porém, as correspondentes cifras do Quadro VIII e fizermos a
média ponderada, obteremos valores que não se afastam dema-
siado dos daquele primeiro Quadro. Assim, por exemplo, quanto
ao ano de 1963 (ano lectivo de 1962/63) teremos (Quadros VI e
VIII) 4:

5,4X2,27+12,3X1,51+0,25X4,02 31,83
= 1,78

5,4+12,3+0,25 17,9

4 5,4; 12,3; 0,25; tais foram, em milhares, os efectivos dos Ensinos Li-
ceal, Técnico e Médio, respectivamente em 1962/63 (PF).
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No Quadro VI lemos, em 1963, o valor 1,95. A diferença entre
um e outro é de cerca de 10 % do menor.

Podemos, pois, considerar que os valores consignados nestes
difeirantes Quadros merecem alguma confiança.

Tanto no Quadro VI como no VIII se pode observar que a
despesa por aluno é uma cifra dotada de relativa estabilidade. E
se puseirmos de parte as pequenas flutuações ocasioníais, os mo-
vimentos sistemáticos que se lhe notam, assim como as grandes
oscilações, podem ser muito bem interpretados em função das
variações dos factores que a determinam.

Se indicarmos por V o vencimento médio dos professores, por
R a razão (alunos/professor) e por P a fracção cujo numerador
é as despesas com pessoal docente, sendo o denominador as des-
pesas totais, é evidente que a despesa por aluno se pode calcular
por meio da seguinte expressão:

Da = VXR^XP-1

E então, por exemplo, se admitirmos, o que não será desca-
bido, que P permanece relativamente constante, poderemos dizer
que o lento crescimento da despesa por aluno que se observa no
Ensino Primário (deixando de parte o salto que se verifica ao
passar de 1957/58 para o ano seguinte) se relaciona com a dimi-
nuição simultânea da proporção de regentes escolares no conjunto
do corpo docente deste ensino—o que implica o aumento do
vencimento médio dos professores—, e da razão (alunos/profes-
sor). Nos outros ensinos, pelo contrário, se chega a haver algum
acréscimo do vencimento médio em consequência de uma melhoria
da composição quantitativa dos corpos docentes — do que é lícito
duvidar, em vista do espectáculo da sua progressiva deteriora-
ção —, esse acréscimo não chega para contrabalançar o efeito do
aumento da razão (alunos/professor). Consequentemente, a des-
pesa por aluno diminui.

Em todos estes Quadros que estamos analisando se mostra,
porém, uma outra variação, a qual apresenta o mesmo sentido em
todos eles e está pedindo explicação. Trata-se de um brusco au-
mento da despesa média, ao passar do ano lectivo de 1957/58
para o de 1958/59 (ou do ano económico de 1958 para o de 1959).
De acordo com o Quadro VI, essa variação foi de cerca de:

31,6 % para o Ensino Primário
17,2 % paira o Ensino Secundário
18,6% para o Ensino Superior
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Segundo o Quadro VIII o aumento verificado cifrou-se em:

34,2 % para o Ensino Primário
20,5 % para o Ensino Liceal
16,4 % paira o Ensino Técnico Secundário
7,4 % para o Ensino Médio

Ora, a partir da expressão já dada para a despesa por aluno
vê-se que, se R e P permanecerem sensivelmente constantes
— como talvez permaneçam ao passar de um ano lectivo para o
seguinte, pelo menos em alguns destes casos — ou, ainda que não
sejam constantes, se o for o seu produto, a variação da despesa
por aluno f icar-se-à devendo tão-somente à variação do vencimento
médio dos professores. Aquele aumento brusco parece, pois, só
se poder explicar através deste facto.

E, na verdade, verificou-se em 1959 um aumento nos venci-
mentos dos professores. Qual a grandeza desse aumento?

Consideremos o caso do Ensino Primário. Pode avaliar-se em
cerca de 30 % a proporção de regentes escolares no corpo docente
deste ensino por volta de 1958. Por outro lado, há razões para
supor que a proporção de professores do quadro rondava os 50 %,
pelo que haveria cerca de 20% de professores agregados. Arbi-
trando, com base nos dados de que dispomos, um ordenado men-
sal médio de 1400$00 para os professores do quadro, podemos
calcular que o ordenado anual médio era, em 1958, de 12,5 contos.
E passaria, em 1959, a 17,0 contos. O vencimento médio sofreu,
portanto, um aumento de 36,0 % 5, que coincide com o aumento
das despesias com pessoal segundo GE, e que se pode comparar
com o valor de 34,2 %, já apontado como sendo o do acréscimo ve-
rificado na despesa por aluno.

Relativamente ao Ensino Liceal, não tivemos tempo para pro-
curar recolher dados que nos habilitassem a definir a composição
quantitativa do respectivo corpo docente em 1958/59. Mas se
admitirmos que a sua estrutura era a mesma que em 1964/65 (a
qual é descrita mais adiante), podemos orçar o aumento do ven-
cimento médio em cerca de 23%, o que não andará muito longe
do aumento médio dos vencimentos. Ora, como vimos, o aumento
da despesa média, no caso do Liceu, foi, na transição que nos
está ocupando, de 20,5%.

5 É claro que uma coisa é o aumento do vencimento médio e outra é a
média dos aumentos dos vencimentos. De maneira geral não coincidem, como,
por exemplo, neste caso, em que a segunda vale cerca de 32. %. Mas também,
muitas vezes, os valores de uma e do outro são bastante próximos.
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Deve dizer-se que os 23 % referidos não coincidem com o au-
mento verificado nas despesas com pessoal6. Mas a explicação é
simples.

É claro quet sendo

Dt Dp

Na aXNa

Dt: despesas totais Dp: despesas com pessoal

Na: número de alunos a: percentagem das despesas
com pessoal nas despesas to-
tais

deveriam coincidir as percentagens dos aumentos de V, de Dt
e de Dp, desde que a, Na, R e P permanecessem constantes. Se,
porém, esta hipótese é legítima no caso do Ensino Primário, onde
a variação dos efectivos, ao transitarmos de 1957/58 para 1958/59,
é da ordem dos 0,5 %, ela não é já sustentável no caso dos Ensinos
Liceal, Técnico, etc, onde essas variações alcançaram valores da
ordem dos 6%, 8% e ainda mais.

Acabamos de incluir, no período anterior, três expressões di-
versas, mas todas evidentes, capaizes de fornecer o valor de Da.
Claro está que, em princípio, os valores obtidos a partir de cada
uma delas deveriam ser rigorosamente idênticos. Mas a verdade
é que os erros dos dados estatísticos, dados esses por vezes de
origens diversas, levam, em gerai a diversidade de resultados.

O que interessa, porém, fazer ressaltar é que, sem embargo
de os valores de R e P de que dispomos em certos casos — por
exemplo, no do Ensino Liceal — não serem suficientemente exac-
tos para permitirem fazer confrontações, o vencimento médio afi-
gura-se um parâmetro capaz de fornecer indicações seguras no
que respeita à evolução da despesa por aluno. Sê-lo-á tanto mais
quanto mais certas forem as bases estatísticas de que se dispõe.

De facto, tínhamos visto ainda que as despesas por aluno
haviam sofrido os acréscimos de 16,4 % e 18,6%, respectivamente

6 Os aumentos das despesas com pessoal e das despesas totais, ao pas-
sar de 1958 piara 1959, foram os seguintes:

Despesas c/ pessoal Despesas totais

36.0 % no EP 34,5 % no EP
33.1 % no EL 31,4 % no EL
37.2 % no ETS 35,0 % no ETS
20,8 % no EM 15,0 % no EM
33.3 % no MP 29,7 % no MP

26,2 % no ES
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nos casos do Ensino Técnico Secundário è do Ensino Superior.
Ora o aumento do vencimento médio dos professores no primeiro
destes dois ensinos não deve andar longe dos 22%. E é provável
que também não difira demasiado deste valor no caso do último.

Apenas no caso do Ensino Médio se mostra uma discrepância
mais acentuada entre os 7 % do acréscimo de Da e os 21 ou 22 %
do acréscimo do vencimento médio. Não nos foi possível, porém,
aprofundar o estudo deste caso.

V — COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DOS DIFERENTES ENSINOS

Uma vez analisada a evolução da despesa por aluno, em cada
um dos ensinos de per si, seria interessante que se procurasse rela-
cionar os custos dos diferentes ensinos por intermédio dos valores
que tomam, nos diferentes casos, os factores seus determinantes.
Com essa finalidade consideremos, por exemplo, os valores a que,
segundo o Quadro VIII, montariam em 1964 as despesas por aluno.
Foram, em contos, os seguintes:

0,56 no Ensino Primário
2,22 no Ensino liceal
1,52 no Ensino Técnico Secundário
3,78 no Ensino Médio
2,5 no Magistério Primário
4,4 no Ensino Superior

Este último valor não figura no Quadro VIII, nem sequer no
VI. Obteve-se por divisão da cifra de 127,1 milhares de contos
[despesa do MEN, em 1965, com as escolas superiores (CGE)]
por 29,1 milhares de alunos.

Se tomarmos para termo de comparação a despesa por aluno
no Ensino Primário, poderemos dizer que se mostraram mais dis-
pendiosos que este:

o Ensnino Liceal 4,0 vezes
o Ensino Técnico Secundário 2,7 vezes
o Ensino Médio 6,8 vezes
o Magistério Primário 4,5 vezes
o Ensino Superior 7,9 vezes

Estas relações dizem respeito, está claro, a despesas anuais
por aluno e não aos custos dos cursos.

Ora nós já vimos que Da=VxR-1XP~1; podemos, pois, dizer
que a relação das despesas por aluno em dois ramos de ensino deve
satisfazer a seguinte igualdade:
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Da V R' P'
-= X X-

D'a V R P

A fim de exemplificar, consideraremos os casots dos Ensinos
Primário, Liceal e Superior.

Comecemos por procurar determinar, primeiramente, os valo-
res de V para cada um destes ensinos.

Convém, desde logo, fazer uma observação acerca da relativa
ambiguidade que paira, ou pode pairar, sobre o conceito de F.
Efectivamente, nós podemos entender por vencimento médio a
média ponderada dos vencimentos — calculada a partir de uma
tabela dos mesmos e do conhecimento da composição quantitativa
do corpo docente—, ou podemos entendê-lo como o resultado da
divisão do total dos pagamentos feitos aos professores pelo nú-
mero destes. É óbvio que, de maneira geral, não coincidirão os
dois conceitos, visto como há ainda diversas gratificações legal-
mente fixadas, nomeadamente as atribuídas a secretários de zona,
delegados escolares concelhios, adjuntos dos delegados escolares,
directores de escolas, directores de bibliotecas, acumuladores de
regências de cadeiras, regentes de trabalhos práticos, etc, sem
falar nas retribuições por horas extraordinárias7.

Por uma questão de rapidez e de maior facilidade na obtenção
dos elementos necessários, inclinámo-nos mais para a primeira de-
finição, se bem que, por exemplo, no caso do Ensino Superior,
houvéssemos introduzido nos resultados certas correcções. Apesar
destas prevenções, nem sempre os nossos números poderão ser
inteiramente coerentes — já por falta absoluta de dados estatís-
ticos, já por falta de tempo para os buscar; mas tal, segundo
cremos, não chegará a afectar a essência dos nossos resultados.
Para um estudo posterior, mais detalhado e mais perfeito, ficará
o completar e afinar o que neste ensaio apenas se esboça.

No Ensino Primário oficial existiam, em 1964/65 (EE),

21849 professores
4 223 regentes escolares

Total ... 26 072 agentes de ensino

Daqui se conclui que a percentagem de regentes escolares era, en-
tão, de cerca de 16,2 '%. Por outro lado, segundo dados colhidos em
P & O, sabemos que, por essa época, os professores do quadro
representavam 45,3% do total. A diferença, 83,8 — 45,3=38,5,

7 É claro que o valor de P utilizado deve ser coerente com a definição
adaptada para y.
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representar a percentagem de professores agregados. Resta-
-nos, pois, determinar a distribuição dos professores do quadro em
função das diuturnidades. Segundo dados fornecidos por L8> em
Fevereiro de 1966 existia, no quadro geral, um total de 13 951
professores a prestar serviço docente, distribuídos como se segue:

Sem diuturnidades 6 049 ( 43,4%)
1 » 4 302 ( 30,8%)
2 » 1773 ( 12,7'%)
3 » 1827 ( 13,1%)

13 951 (100,0%) 8

Além destes, prestavam ainda serviço, em comissão em vá-
rios organismos, os seguintes professores:

Sem diuturnidades 28
1 » 17
2 » 4

3 » 4

53

Dos 45,3 % professores do quadro haveria, então,

19,7% professores sem diuturnidades
14,0 % profetsoires com uma diuturnidade
5,7% professores com duas diuturnidades
5,9'% professores com três diuturnidades

45,3%

e ainda, como dissemos,

16,2(% regentes escolares
38,5% professores agregados

8 Note-se que, como é natural, a repartição dos professores r>elos grupos
de idade que figuram nas Estatísticas da Educação s-e aproxima muito desta.
Assim temos, para os professores do quadro, em relação ao mesmo ano lec-
tivo:

menos de 30 anos 48,6%
de 30 a 40 anos 27,2 %
de 40 a 50 anos 10,0%
mais de 50 anos 14,2 %

100,0 %
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Tendo em conta esta repartição, podemos dizer que o venci-
mento anual médio deveria ser (atendendo ao facto de nem os
regentes escolares nem os professores agregados ganharem nos
meses de Verão):

19,7X21,0+14,0X24,0+5,7X26,4+5,9X28,8+16,2X6,0+38,5X16,0

100 ~

— 17,83 contos.

O ordenado mensal médio seria, consequentemente, de 1,49
contos.

Quanto ao Ensino Liceal oficial, contava em 1964/65 (EE),
com um total de 2715 professores. Ora, segundo o OMEN para
1965, os lugares então existentes no quadro eram 1515. Mas, por
outro lado, em Novembro de 1965 havia 298 vagas (L8). Daqui
se deduz que o número de professores do quadro então existentes
era de 1515 — 298 = 1217. E ainda que o número de professores
eventuais seria: 2715 —1217 = 1498. O número de professores
nas diferentes categorias figura no Quadro X.

QUADRO x

Número de professores do ensino liceal oficial existentes em 1965
(Por categorias)

N.o de
ordem

1

2

3

4

5

Categorias

Total Geral

Efectivos

Auxiliares

Contratados do
Quadro

Eventuais

Total

2 715

(964—137) =
=827

(380—1311) =
=249

(131—30) =
=101

1498

Sem
Diuturnidade

(557—137) =
=420

(93—30) =63

1
Diutur-
nidade

199

39

2
Diutur-
nidade

208

39

FONTE: OMEN e LS. (Elaboração de dados).



Uma vez obtida a composição do corpo docente, tendo em
consideração os quadros de vencimentos, podemos proceder à
determinação do ordenado médio. Atendeu-se ao facto de os pro-
fessores eventuais não vencerem durante as férias de Verão. (Con-
vém também ter presente, para bem interpretar a cifra que se
toma como ordenado médio, que os professores eventuais, quando
não preenchem o número legal de horas semanais, são remune-
rados proporcionalmente ao serviço prestado. Aqui consideram-se
todos em regime de tempo inteiro). Deste modo obtemos como or-
denado anual médio:

15,5X54+7,3X64,8 + 7,7X78 + 9,2X48 + 2,3X34,8+1,4X38,4+1,4X43,2 + 55,2X40

1ÕÕ

= 47,55 contos

O ordenado mensal médio será, consequentemente, igual a
45,16

= 3,76 contos.
12

Cotejemos as cifras obtidas com as que figuram nos Quadros
que damos sob os números XI e XII, os quais se encontram em GE.

QUADRO XI
Número de docentes do ensino primário segundo as categorias

e relação (Gastos com pessoal/Docente)

Anos

1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963H964

Pessoal docente

Total

20 001
20 925
21710
22 583
23 222
23 5162
24 331
25 079
25 441
25 675

Professores

13 758
14 367
14 966
15 731
16 298(a)
17 065
17 909

n.a.
20 238
n.a.

Regentes

6 243
6 558
6 744
6 852
6 933(a)
6 497
6 422

n.a.
5 203
n.a.

Relação: (gastos
com pessoal/do-
cente) (escudos)

12 798
12 756
12 920
17 089
17 365
17 367
17 282
17 356
17 578

Vencimento anual
por professor

(escudos)

21798
21 691
21 443

20 276

FONTE: G. E. (baseado em E. E. e C. G. E.).
(a) Nas Estatísticas de Educação de 1953/59 e Anuário Estatístico de 1959 não

existem elementos sobre pessoal docente discriminados por categorias. Não sabemos, pois,
onde o Sr. Fernando Mendoza SANZ teria ido buscar estas cifras. Repare-se além disso,
em que o total não é igual à soma das parcelas.



QUADRO XII

Número de professores do ensino liceal segundo as categorias
e relação (Gastos com pessoal/Professor)

Anos

lectivos

1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1959-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964

Total

1315
1408
1559
1 620
1827
1946
2 072
2 240
2 413
2 574

Professores

Efectivos

580
565
603
603
589
983
549
548
558
564

Auxiliares eventuais
e contratados

Número

735
843
956

1017
1208
1363
1523
1692
1855
2 010

%

55,9
59,9
61,3
62,8
67,8
70,0
7335
75,5
76,9
78,1

xveisiçcio. v&astos

com pessoal/pro-
fessor) (escudos)

43 068
42 055
40 216
41593
49 135
48 965
48 443
48 365
48157
47 494

FONTES: GE baseado nas CGE e em dados fornecidos pela Direcção-Geral do Ensino
Liceal e pelo Instituto Nacional de Estatística).

Neles se pode ver, por exemplo, que a relação (gastos com pessoal/
/docente) valia, no Ensino Primário, em 1962/63,17,4 contos, cifra
que, à primeira vista, está bastante próximai da que havíamos ob-
tido. O que se afigura estranho, porém, é que se mostre inferior à
nossa, por isso que, não só — como já fizemos notar — nos paga-
mentos feitos aos professores entram outras quantias além das dos
vencimentos propriamente ditos, como também nos gastos com pes-
soal se incluem pagamentos a pessoal não docente. A incongruência
do resultado poderá explicar-se — ao menos em parte — se atentar-
mos em que a percentagem de regentes escolares nesse ano lectivo,
segundo os dados do Sr. Dr. Fernando MENDOZA, era de cerca de 25,
ao passo que a que nos foi indicada para 1965 se reduzia a 16,2.

Para o Ensino Liceal, já iai relação (gastos com pessoal/do-
cente) que nesses Quadros se indica para, por exemplo, 1963/64, é
de 47,5 contos, cifra igual à que havíamos calculado. Claro que
deveria ser superior. Mas note-se que em anos anteriores o era.

Passemos agora a determinação do vencimento médio no En-
sino Superior. Consideramos tão-somente as Escola® das quatro
Universidades e as Escolas de Belas-Artes.
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No 1.° semestre de 1966 existiam {L8) os seguintes profes-
sores, no conjunto das Escolas consideradas:

Catedráticos 231 ( 19,5%)
Extraordinários 74 ( 6,3%)
l.os assistentes 189 ( 16,0%)
2.0S assistentes 631 ( 53,3%)
Professores de cadeiras anexas ... 8 ( 0,7%)
Professores além do quadro 24 ( 2 , 0 % )
Encarregados de curso 19 ( 1,6%)
Incumbidos de regência 7 ( 0,6%)
Professores de Educação Física 1 ( 0,0%)

Total 1184 (100,0%) 9

Por outro lado, no OMEN para 1965 vê^se que estavam previs-
tos os seguintes lugares de catedráticos:

Sem diuturnidades 156 ( 47,3 %)
1 » 74 ( 22,4%)
2 » 100 ( 30,3%)

Total 330 (100,0%)

Existiam, por consequência, os seguintes professores catedrá-
ticos:

Sem diuturnidades: 231—(100+74)= 57 ( 26,7%)
1 » 74 ( 32,0%)
2 » 100 ( 43,3%)

23110 (100,0%)

9 O número de alunos andava por volta dos 30 000. A fim de proporcio-
nar termos de comparação aduziremos que a Universidade de Oxford tinha,
pouco mais ou menos pela mesma altura, cerca de 9000 estudantes (7000 «un-
dergraduates»); e que para estes havia 116 «professors», 650 «readers» ou
«lecturers», e 750 «fellows». E a Universidade de Cambridge, contando com
aproximadamente o mesmo número de alunos, dispunha de 96 «professors»,
67 «readers», 476 «lecturers», e 940 «fellows». Convirá dizer que «reader» e
«lecturer» não se deve tomar como o que nós designamos por «leitor», mas,
mais bem, por «lente».

10 Note-se, de passagem, o envelhecimento do corpo de catedráticos. Em
face deste quadro somos levados a pensar que o professor catedrático é, no
nosso país, uma espécie em vias de extinção...

Recorde-se ainda que, como já vimos, os professores catedráticos exis-
tentes eram apenas % dos que se encontravam orçamentados. Ora, sabe-se que
há quem aprecie ura género de literatura apelidado de ficção científica. Mas
parece também haver quem entretenha cuidadosamnte, se é que não cultiva
com carinho, um outro género de literatura, a ficção orçamental...
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Em vista da tabela de vencimentos em 1965, que é a seguinte
(escudos):

Catedráticos
8 000 (Sem diuturnidades)
9 000 ( 1 » )

10 000 ( 2 » )

Extraordinários 6500
l.os Assistentes 4500
2.0S Assistentes 3200
Professores de cadeiras anexas 6500
Professores além do quadro 8000
Encarregados de curso 6500
Incumbidos de regência 5000
Professores de Educação Física 2900

podemos calcular o vencimento mensal médio:

(57X8+74X9+100X10+74X6,5+189X4,5+631X3,2+8x6,5+24
X8+19x6,5+7X5+lX2,9+903,l)/1184=6781,2/1184-5,73 con-

tos.

O ordenado anual médio será, consequentemente, 68,76 contos.
Deve observar-se que no cálculo do ordenado mensal médio se

tomou, além das parcelas correspondentes aos vencimentos das di-
versas categorias de professores, uma parcela suplementar (903,1),
que é igual à soma (dividida por 12) das verbas que nas Contas
Gerais do Estado de 1965 figuram sob as rubricas: gratificações
pela acumulação de serviço de regências e gratificações pela re-
gência de trabalhos práticos1:L.

A fim de podermos efectuar a comparação que nos propuse-
mos, temos que determinar ainda os valores de outro parâmetro,
que é R, pois que, quanto aos de V e P, já temos elementos bastan-
tes. O Quadro XIII indica-nos, segundo anos lectivos e por níveis
e ramos de ensino, o número de professores no ensino oficial. E o
Quadro XIV dá-nos os valores de R.

Uma vez de posse destes elementos podemos explicar facil-
mente a razão dos custos dos ensinos que nos propusemos consi-
derar. Recapitulemos os valores dos diferentes parâmetros para
esses ensinos.

11 O número dos l.os e até 2.os assistentes que, no nosso Ensino Superior,
estão desempenhando funções que, de acordo com os estatutos, deveriam caber
a catedráticos, e, por esse motivo, recebem gratificações — é demasiadamente
grande para que o facto não seja tomado em consideração.
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QUADRO XIV

Relação (alunos/professor) no ensino liceal segundo os anos lectivos
e por níveis de ensino

de
ordem

1

2

3

4

5

6

Níveis de Ensino

Ensino Primário

Ensino Liceal

Ensino Técnico Secun-
dário

Ensino Médio

Ensino Superior

Magistério Primário ...

Anoa Lectivos

1950/51

41,2

19,0

19,4

15,9

17,6

n

1951/52

40,8

19,8

18,4

12,7

18,6

n

1953/54

39,9

20,6

17,6

13,8

18,8

n

1954/55

38,8

21,2

n

n

18,7

n

1956/57

36,8

20,5

n

n

18,9

n

1957/58

35,9

21,5

n

n

19,3

n
1

1958/59

35,1

20,7

n

n

19,6

n

1960/61

34,8

20,7

22,2

16,4

20,2

n

1962/63

33,2

22,3

22,2

16,5

19,6

19,0

1964/65

32,6

22,O

22,5

17,8

20,3

15,1

FONTE; Elaboração de dados dos Quadros I e XIJI,



V (oontos)
-^ 17,83

EL — 47,55
E8 — 68,76*

72
EP — 32,6
EL — 22,0

—20,3

—90,2
—79,1
— 64,0

Temos, por consequência:

Da (EL) 47,55 90,2 32,6
= - — - X X =• 4,50

Da(EP) 17,83 79,1 22,0

Ora, segundo bavíamios visto, a razão dos custos destes dois
ensinos — Liceal e Primário — valia cerca de 4,0. A diferença en-
tre um número e outro é de cerca de 13% do menor dos dois12.

Com respeito ao Ensino Superior, temos, analogamente:

Da(EB) 68,76 90,2 32,6
= X X = 8,76

Da(EP) 17,83 64,0 20,3

Atrás havíamos obtido a refeição de custos 7,9. A diferença
entre os dois números é de cerca de 11 % do menor;

A razoável concíordância dos resultados obtidos por uma e
outra via confirma-nos que a escolha dos valores dos parâmetros
utilizadas não foi totalmente ififuaadadfc; Este pnoioesso comparativo
permite, pois, verificar ou ajustar os valores desses parâmetros
—e até mesmo poderá permitir a determinação do valor de algum
deles, desde que os valores dos outros sejam conhecidos com cer-
teza. Mais ainda: poder-se-á proceder à determinação do custo de
um dado ensino por comparação com outro já conhecido-, uma vez
que se saiba determinar os valores dos respectivos parâmetros.
Teremos até que lançar mão deste expediente no que se refere ao
Ensino Infantil, relativamente ao custo do qual não possuímos
elementos.

12 Podemos fazer observar* entretanto, que o V referente ao Liceu deve
estar calculado com algum excesso, pelo menos em relação ao do Ensino Pri-
mário. De facto, supôs-se que todos os professores eventu#i% cio Liceu, tra-
balhavam em regime de tempo inteiro. Se esta correcçiu*festsofelta, resultaria
menor a discrepância dos dois valores.
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Em face dos valores conhecidos, arbitramos 1,35 contos como
vencimento mensal médio neste ensino. Se examinarmos também
a relação (alunos/professor) nos dois ou três últimos anos, acha-
remos natural que se tome para R o valor 25. Finalmente, as des-
pesas com pessoal docente devem corresponder aproximadamente
à mesma percentagem das despesas totais que no caso do Ensino
Primário. Aceites estes pontos, resulta que

Da (El) 1,35X12 32,6
X X 1 = 1,18

Da(EP) 17,83 25,0

Podemos, pois, dizer que o custo deste ensino é aproximada-
mente o mesmo que o do Ensino Primário. Como tal o tomaremos.

Pergunta talvez o leitor, agora, quanto custará ao Estado,
em face dos custos médios anteriormente determinados, um curso
ãe instrução primária, um curso liceal, etc.

Partiremos do princípio de que a duração dos cursos, em anos,
é a que doirespoínde ao número de classes dos mesmos13. Obterei-
mos, se arredondarmos um pouco os números já determinados:

Instrução Primária 4X0,6= 2,4 contos
Curso Liceal 7X2,2=15,4 »
Curso Técnico Secundário 5X1,5= 7,5 »
Curso Médio 4X3,8=15,2 »
_ „ í 5X4,4=22 »
Curso Superior ... ( 6X4,4=26,4 »

Deste modo, se o Estado tem que despender 2,4 contos com um
indivíduo ao qual ministra apenas a instrução primária, terá que
despender 2,4+15,4=17,8 contos com um aluno que alcança o di-
ploma do liceu; e ®e a carreira eiscolar desse aluno culminar num
curso superior de 6 anos, o Estado gastará com ele a quantia de
2,4+15,4+26,4=44,2 t

VI — DURAÇÃO MÉDIA DOS CURSOS E CUSTOS
DAS REPROVAÇÕES

Os números atrás obtidos vão^nos permitir dizer agora algo
sobre o custo das reprovações.

Julgamos não afirmar coisa que difira muito da realidade se
13 O que é falso, visto que muitos álitnós perdem pelo menos um ano.

De tal modo que a duração média da Instrução Primária não é de 4 amos,
mas se aproxima de 5. O mesmo sucede, é claro, com os outros cursos'. Adiante
abordaremos rapidamente este ponto, o qual, porém, é merecedor de estudo
mais (pormenorizado.
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dissermos que poucas pessoas haverá que tenham ao menos um
vislumbre das implicações financeiras do fenómeno. Na verdade,
assim como ao espírito do gerente de uma empresa dos velhos tem-
pos, não ocorria que o facto de ter armazenadas peças de consumo
reduzido ou nulo representava um encargo que, em casos extremos,
podia ascender às centenas de contos anuais; assim também iai nósi
se nos não figura, em geral, com a desejável clareza, a perda que
representa, para quem financia o sistema do ensino, o facto de um
aluno não tirar do estudo o devido aproveitamento. A tendência do
nosso espírito é para supor que o prejuízo financeiro impenderá,
quase exclusivamente, sobre a família do instruendo; e que ao Es-
tado pouco fará que no sistema escolar venha a haver um aluno a
mais, ou a menos.

É claro que, para a empresa, o problema será de pouca rele-
vância enquanto a dimensão dela for pequena, ou a concorrência não
apertar. Do mesmo modo, nos tempos em que a instrução era privi-
légio de poucos, e as despesas do Estado com ela relativamente de-
minutas, o problema das repetições, financeiramente considerado,
podia passar despercebido.

Mas quando se proclama a instrução um direito de e uma obri-
gação para todos; quando se compreende que o progresso material
que se deseja — o qual tem também uma face espiritual —, com ter
de ser obra de todos, exige de cada um preparação cada vez mais
adiantada — então os efectivos escolares haverão de contar-se por
milhões, e por milhões se contarão as quantias que o Estado terá
de assinar à educação. Os pequenos desperdícios individuais, multi-
plicados por grandes números, vão perfazer somas consideráveis.
E é então que se torna importante cuidar do rendimento do sistema,
e tanto mais quanto se afigura que todo o dinheiro de que se possa
vir a lançar mão imo bastará para satisfazer aquilo que se tem por
necessário.

Os elementos estatísticos de que dispomos, nesta matéria, fo-
ram retirados de PF uns, enquanto outros foram amavelmente
postos à nossa disiposição pelo Sr. Dr. Manuel COSTA GARCIA,
que anda, já há tempo, recolhendo elementos sobre os aspectos
quantitativos do rendimento do ensino. Segundo nos adverte o
Dr. COSTA GARCIA, OS números que obteve para a rubrica Repro-
vações serão algo superiores aos reais, porquanto correspondem
mais propriamente a abandonos. Tal reserva não deve, porém, al-
terar de maneira importante a estrutura dos quadros. Nem deixa
isto de ser até, do nosso ponto de vista, uma vantagem, dado que,
salvo o caso do aluno que desiste logo no começo do ano, os outros,
que abandonam sem ter sofrido reprovação, frequentaram a es-
cola, durante o ano todo ou parte dele, e por conseguinte repre-
sentaram despesa para o Estado.

Estes dados que acabamos de referir não dizem porém res-
peito ao Ensino Superior. A falta de informação, em fontes ofi-
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ciais ou oficiosos, sobre o ponto que nos interessa é, relativamente
a este Ensino, praticamente total. As escassas informações que
conseguimos obter devem-«e inteiramente a iniciativas privadas.

Elementos estatísticos referentes aos exames nas cadeiras do
1.° ano do Instituto Superior Técnico encontram-se em um ca-
derno publicado por um intitulado «Gabinete de Estudos» da As-
sociação dos Estudantes desse Instituto, o qual caderno ostenta
a data de 1967, mas só chegou ao nosso conhecimento em Maio
de 1969.

Desconhecemos se outros «Cadernos Pedagógicos» foram pu-
blicados antes ou depois deste. De qualquer modo, é louvável toda
a actividade, da parte das Associações, que denota esforço, tra-
balho, aplicação, estudo. Alguns reparos havemos, sem embargo,
de fazer à presente publicação. Nela se coligem dados respeitantes
aos exames de aptidão de Matemáticas Gerais, Geometria Descri-
tiva, Física Atómica e Mineralogia & Geologia. É pena que, já
agora, nos não sejam proporcionados elementos relativos às Quí-
micas e ao Desenho. Quanto a este último, ainda se poderia dispen-
sar, mas seria bom que se avisasse o leitor, que tal ignora, de que
a percentagem de reprovações é aí minúscula, e não vai pratica-
mente afectar o coeficiente de filtragem global.

Mas esta não é a única, nem a maior crítica que nos sugere
este pequeno estudo. Na verdade, vendo bem, as cadeiras nele ana-
lisadas constituem um conjunto assaz importante para que já se
hajam de considerar interessantes os dados aí proporcionados.
O reparo de maior vulto que nos parece necessário fazer diz
respeito à apresentação dos elementos estatísticos.

Os números apresentados no estudo em apreço são, essencial-
mente, os de alunos inscritos, ou seja, matriculados nas cadeiras
aí contempladas, os dos admitidos a exame, e os dos aprovados.
Dados inegavelmente interessantes, se bem que outros houvesse
que também conviria conhecer. Queremos, entretanto, aproveitar
a ocasião para apontar que há peto menos um erro considerável,
que é o do número dos aprovados em 1965/66 na cadeira de Mate-
máticas Gerais. Diz^se que esse número teria sido de 164 alunos,
quando na verdade ele haverá rondado* os 221.

Outros dados de que dispomos foram obtidos por consulta
directa das pautas de resultados da cadeira de Matemáticas Gerais,
mas descendo a maior minúcia que os autores do estudo atrás re-
ferido. É certo que é isto pouca coisa para se poder proceder à
devida avaliação do Ensino Superior; mas parece-nos que o Ins-
tituto é uma Escola de certa representação; e, por outro lado,
não cabe duvidar de que a cadeira citada é de importância funda-
mento! nos respectivos cursos. Eis as razões por que julgamos que
não será de todo inútil a lição que se possa colher da análise dos
dados de que ora dispomos.

Deles se vê que os espantosamente grandes desperdícios do
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nosso sistema de ensino, que começam de se manifestar logo na
l.a classe do Ensino Primário, continuam por aí fora até ao Supe-
rior: do total de alunos matriculados em um dado ano na cadeira
que estamos considerando, cerca de 40% não são sequer admi-
tidos a prestar provas finais; e os que efectivamente comparecem
a prestar tais provas cifranm-se tão-somente em 54%. Mais ainda:
de cada lote de alunos matriculados, % vêm a ser lançados fora,
aproveitando-se apenas % do total!

Uma consequência imediata — mas na qual, em geral, se não
repara — das reprovações é o aumento da duração média dos cur-
sos. Quando nós dizemos que o Ensino Primário, por exemplo,
consta de quatro «anos», tendemos a pensar que quatro anos é o
tempo que um aluno terá de despender a fim de alcançar o diploma.
Isto seria aproximadamente verdade caso a taxa de reprovações
fosse pequena. Mas sê-lo-á tanto menos quanto maior for essa
taxa. Procuremos avaliar a duração média do nosso Ensino Pri-
mário.

Para que se fizesse este cálculo de maneira rigorosa, neces-
sitaríamos de ter à mão dados relativos a, pelo menos, uma gera-
ção escolar, cuja evolução houvesse sido seguida ao longo dos
anos. Como tal não sucede, contentar-nos-emos com o que se pode
deduzir das taxas de reprovações que temos à mão.

A percentagem de alunos que terminaram o curso no último
ano desse quadriénio escolar foi de 56. Se supusermos — hipótese
favorável — que isto é o que sucedle w uma geração escolar, por
outras palavras, se admitirmos que de uma camada de alunos que
entram, em dado ano, para a l.a classe, 56 % concluem o seu curso
quatro anos após;; e se imaginarmos — em primeira aproximação,
e para comodidade de raciocínio— que a taxa de reprovações é a
mesma em todas as classes— o que não anda muito longe da
realidade—, podemos calcular que em cada ano transitarão de

uma classe para a seguinte yO,56X 100=86,5% dos alunos; con-
sequentemente reprovarão, em cada ano, 13,5%. Deveríamos
agora construir um quadro no qual se fizesse a repartição de um
dado efectivo por classes e ao longo de um certo número de anos,
de acordo com estas percentagens assim encontradas. Poderíamos
então calcular a duração média do curso. O erro cometido será,
porém, muito pequeno se procedermos da maneira seguinte: supo-
mos que 86,5 % dos alunos fazem um «ano» em um ano; e supomos
que os restantes fazem um «ano» em dois anos. Isto dará a dura-
ção média de um «ano» escolar, a qual se multiplica pelo número
de classes do curso.

^ = 0,865X1+0,135X2-1,135.
De = 1,135X4-4,54
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Di= duração média de um «ano» esicolar.
Dc=duração média do curso.

Vê-se pois que, segundo a nossa hipótese, muito favorável,
de sucesso das gerações escolares, a duração média do Ensino
Primário é já superior a 4,5 anos. Se em vez de 56 % de conclu-
sões em 4 anos, tomarmos apenas 50 %, cifra que corresponde ao
número de alunos que saem com diploma da 4.a classe, isso corres-
ponderá a uma percentagem de aprovações, em cada ano, de 84'%.
Teríamos então:

1^=0,84X1+0,16X2=1,16
Dc=l,16X4=4,7

E se, finalmente, tomarmos como percentagem de reprova-
ções, em cada classe, a percentagem de reprovação do total dos
efectivos no ensino oficial, e que é de 27%, deduziremos que:

D1=0,73Xl+0,27X2=l,27
Dc=l,27X4=5,08

A realidade deve situar-se entre estes dois valores: 4,5 e 5,1.
Em relação ao Ensino Liceal, não será sensato repetir o cál-

culo nos mesmos moldes, porquanto não só o curso é consideravel-
mente mais longo, mas também porque se compõe de secções (ci-
clos) onde as percentagens de reprovações são muito diferentes
— chegando a atingir os 56% (!) no 3.° ciclo. Mas pode ter-se
por seguro que a duração média do curso não será inferior a oito
anos—e talvez vá a caminho dos nove...

Seria muito desejável — é ocasião de o dizer — que se em-
preendessem estudos estatísticos de gerações escolares, ainda que
não sistemáticos, ao menos com carácter de amostragem. Como se
está vendo, tais estudos poderiam proporcionar informações inte-
ressantes.

Enquanto tais estudos não chegam, porém, podemos ir fa-
zendo algumas reflexões sobre os elementos de que dispomos, em
particular sobre as taxas de reprovações, com as quais agora es-
tamos lidando. Podemos notar que são assaz altas — chegando
em certos casos a proporções desmedidas. O facto de já nem nelas,
em geral, atentarmos deve-se a uma habituação. Mas quando se
pensa, por momentos e a sério, que 30 % das crianças que frequen-
tam a l.a classe do Ensino Primário ficam reprovadas em cada
ano, não se experimenta um sentido de pasmo e, talvez até, um
estremecimento de horror? E não crescem esse pasmo e esse hor-
ror quando se constata que anualmente são dados como inaptos
40% dos alunos do 2.° ciclo do ensino liceal oficial? E não au-
menta a consternação ao ver que o mesmo sucede a 56 % dos alu-
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no® do 3.° ciclo de todo o Ensino Liceal? E a 72 % (!!) dos do En-
sino Médio Comercial?

Todos poderão imaginar os aflitivos problemas humanos que
inevitavelmente jazem por detrás desta hecatombe; mas talvez os
comova também o saber em quanto fica ao Estado — quer dizer,
a todos nós.

Determinámos já o custo anual, por aluno, de cada tipo de
ensino. O número de reprovados encontra-se nos quadros já refe-
ridos. Tudo se resume a fazer algumas multiplicações. Como de
costume, procuraretmJos refeirir os nossos cálculos ao ano lectivo
de 1964/65. Os efectivos reprovados foram nesse ano os seguintes
(arredondados):

Ensino Técnico Médio (incluindo Agrícola) 2,4X IO3

Ensino Liceal (oficial) 18,0 X IO3

Ensino Técnico Secundário (incluindo Agrí-
cola, Enfermagem, etc.) 48,7 X IO3

Ensino Técnico Médio (incluindo Agrícola) 2,4XIO3

Os custos 'anuais, por aluno, foram, em contos:

Ensino Primário 0,56
Ensino Liceal 2,22
Ensino Técnico Secundário 1,52
Ensino Médio 3,78
Ensino Superior 4,4

Os custos das reprovações, feitos os cálculos nesta base, ascen-
deram pois a (contos):

Ensino Primário 139 000
Ensino Liceal 39 500
Ensino Técnico Secundário 74 000
Ensino Médio 9000

Total 261500 contos

E falta ainda contabilizar o Ensino Superior, o qual custa, por
ano e por aluno, 4,4 contos! Quanto a este, porém, não podemos dar
mais do que um apontamento do que se passa. O número de alunos
matriculados na cadeira de Matemáticas Gerais do I. S. T. em
1964/65 foi de 896; o número de alunos aprovados, no conjunto das
duas épocas de exames, 221. A diferença é de 675, e esta cifra mul-
tiplicada por 4,4 dá a quantia de 3000 contos!

Ê claro que estamos aqui usando um pressuposto que é o de que
a peirda da referida cadeira importa a peirda de um ano lectivo;
mas isto corresponde à realidade dos factos, e nem a situação foi,
segundo cremos, sensivelmente alterada pelas recentes medidas mi-
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nisteriais que permitem aos alunos passar de ano com duas cadeiras
em atraso.

A despesa do Ministério da Educação Nacional com o Ensino
Primário foi, em 1964 (Quadro VII), de 475 000 contos. As repro-
vações custaríatm ao Ministério 139 000 contos (cerca de 30 % da-
quela despesa).

O Ensino Liceal custou ao Estado, em 1964, 129 000 contos
(Quadro VII). Desses, 40 000 foram para reprovações.

Em 202 000 contos, pelo menos, importou à Nação, no mesmo
ano, o Ensinio Técnico Secundário (Quadro VII). Mas 74 000 contos
(37%) foram em pura perda.

E quanto ao Ensino Médio, dos 19 000 contos concedidos em
1964 (Quadro VII) só se aproveitaram 10 000...

VII —CUSTO DA ESCOLARIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
PORTUGUESA

Procedamos agora ao cálculo final, tomando como base os se-
guintes custos médios dos diversos ensinos (contos):

Ensino Infantil 0,6
Ensino Primário 0,6
Ensino Liceal 2,2
Ensino Técnico Secundário 1,5
Ensino Médio 3,8
Ensino Superior 4,4
Magistério Primário 2,5

Para os efectivos a escolarizar referimo-nos, é claro, ao Qua-
dro V, não sem que, porém, introduzamos algumas alterações sim-
plificado ras na estrutura aí descrita. Nesse sentido — e como já
mencionámos — igualaremos o custo do Ensino Médio ao do Supe-
rior e adioioniairemos os efectivos de ambos. Admitiremos, também,
que todos os alunos com 10 anos de idade frequentam o Ensino Pri-
mário, sem embargo de muitos entrarem nele com seis, a fim de
levar em conta as repetições de anos.

A totalidade dos alunos de 11 e 12 anos, e a parcela dos alunos
de 13 anos que no Quadro V se indicam como pertencendo ao Ensino
Primário, suporemos que frequentam o Ciclo Preparatório — ao
qual atribuiremos um custo igual ao do actual Ensino Técnico Se-
cundário. A parcela restante dos alunos de 13 anos e a totalidade
das gerações de idades superiores a essa que se indicou pertencerem,
ou ao Ensino Liceal, ou ao Técnico Secundário, considera-se que
frequentam um Ensino Secundário cujo custo supomos ser o do
Ensino Liceal — porque, na verdade, mais cedo ou mais tarde, o
nível do Ensino Técnico terá que ser equiparado ao do LiceaL

Com estes pressupostos coaistruímos o Quadro XV.
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Vin —CONSIDERAÇÕES FINAIS

A verba que constitui o resultado final dos nossos cálculos
figura no Quadro XV e é de 2633,5 milhares de contos. Ora a
despesa ordinária do MEN em 1965 (CGE) cifrou-se em 1175,8
milhares de contos. Como quer que os 2600 milhares de contos
sejam a quantia suplementar necessária para perfazer a escola-
rização total, conclui-se que, quando se atingisse esse estádio, a
despesa do MEN deveria montar a 1175,8+2633,5=3809,3 milha-
res de contos, o que representa uma triplicação da despesa ordiná-
ria actual.

Mas serão, de facto, os 2600 milhares de contos a verba neces-
sária para perfazer a escolarização, ou situar-se-ão eles bastante
abaixo das verdadeiras necessidades? Representarão a despesa que
impenderá suplementarmente sobre o- MEN, ou apenas uma parte
do acréscimo da despesa?

Para respondei* a estas perguntas recordaremos, em primeiro
lugar, o que atrás dissemos sobre a modéstia das bases em que
assentou o nosso cálculo.

Adiantaremos, depois, que, como quer que as despesas com
pessoal docente ocupem tão grande parte nas despesas com as
escolas, qualquer aumento dos vencimentos se reflectirá quase
integralmente nas despesas totais. Assim se, por exemplo, os ven-
cimentos dos mestres forem acrescidos de 20%, podemos contar,
se tudo o resto permanecer idêntico, com um aumento de 20 % na
despesa por aluno e, de maneira geral, com um acréscimo ainda
maior da despesa total. Ora é evidente que, mais cedo ou mais
tarde, a questão dos vencimentos dos professores terá de ser
abordada14.

A estas circunstâncias acresce a de que nem toda a despesa
com a Educação é cainalizada através do respectivo' Ministério.
Toda a parte de construções, par exemplo, que actualmente se en-
contra afecta ao Ministério das Obras Públicas, não foi incluída
na nossa contabilização.

Por outro lado, a verba a que chegámos respeitava apenas
aos gastos correntes com as escolas e não englobava as despesas
do MEN com, por exemplo, as Direcções-Gerais, as Inspecções do
Ensino, o Instituto de Alta Cultura, o Gabinete do Ministro ou os

14 Com muita frequência se fazem apelos à revisão dos vencimentos
dos professores, dizendo-se que enquanto tal se não fizer não poderá progredir
o ensino. Nós tememos, porém, que, caso algum dia alguém, com critério largo,
se abalance a tal revisão, o ensino fique na mesma, ou pior ainda, se, ao
mesmo tempo que se revê o problema dos vencimentos, se não cuidar também
de todo o problema da formação do pessoal docente e da regulamentação da
sua actividade.

15 Note-se que muitos destes organismos deveriam, para exercer eficaz-
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Anexos das Faculdades15. Aqui será fácil tentar uma primeira
correcção.

Segundo as CGE (1965, metrópole), as despesas com as esco-
las oficiais, nos diferentes níveis e ramos de ensino foram as
seguintes (contos):

Ensino Primário (inclui o Magistério) 482 622,6
Ensino Liceal 136 814,0
Ensino Técnico (Secundário+Médio) 235 592,3
Ensino Superior 127 083,0

Total 982111,9

982,1
o que representa X100%=83,5% da despesa ordinária do

1175,8
MEN. Se admitirmos que a estrutura das despesas vai permanecer
a mesma, teremos que multiplicar os 2600 milhares de contos por
1/0,835=1,20 para obter a verba que, somada à despesa ordinária
actual, dará a despesa ordinária futura:

2633,5X1,20=3160,2
1175,8

4336,0

o que já representa uma quase quadruplicação da verba actual.
Note-se, de passagem, que o estado primário do nosso ensino

está bem patente no facto de a despesa com as escolas do Ensino
Primário16 (482 622,6 contos) ser praticamente igual à soma
(499 489,3) das despesas com todas as escolas de todos os níveis
superiores!

Não falaremos do que terá de ser a acção social escolar, o
aperfeiçoamento do pessoal docente, a educação permanente, etc.

Mas observaremos ainda que a situação de escolarização que
nós imaginámos tem que se projectar num futuro algo longínquo
— lá para o ano 2000, digamos. E que de 1965 até lá a população
abrangida pela nossa hipótese experimentará algum aumento. Em
primeira aproximação podemos talvez tomá-lo da ordem dos 20 %.

Se fizermos a hipótese favorável de o Produto Nacional Bruto
vir a sofrer, ano a ano, um aumento de 6 %, em 35 anos — de 1965

mente a acção a que, em princípio, estão destinados, experimentar substanciais
desenvolvimentos. O I. A. C, por exemplo, é um organismo de estrutura além
de errada, demasiado limitada, quando comparada com o mundo de activi-
dades que se lhe abre em frente.
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a 2000 — terá ocasião de aumentar 7,7 vezes. Está-se a ver que,
se à cifra obtida se fizerem todos os acrescentamentos derivados
das circunstâncias que acabamos de pormenorizar, o acréscimo das
despesas com a educação será bem maior do que aquele. O Estado
deve, consequentemente, preparar-se para assinar a Educação uma
parte do PNB cada vez maior.

16 Despesas das Direcções-Gerais (contos):

= 558 042,7
DGEP:
DGEL:
DGET:
DGES:
DGEF,DSE:

490 917,8
137 207,4
238 810,6
182 024,7

33109,4 (CGE, 1965)
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