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Ensino Superior Militar: muitos
professores para poucos alunos

Em
artigo anterior fizemos

uma radiografia da Escola
Naval (EN), da Academia

Militar (AM) e da Academia da
Força Aérea (AFA).

Sobre essa análise, fazemos

agora as seguintes reflexões:
- Segundo o PORDATA, em

2016, o rácio médio de alunos por
cada docente no ensino superior
português era 10.5, na Alemanha
7.6, e em Franca 21.

Recordemos a 'originalidade*
dos rácios de alunos por cada do-
cente no Ensino Superior Militar
(ESM): 1.7 na EN, 4 na AM, e certa-
mente 'mais escandaloso' na AFA,
sobre a qual não tenho dados.

O ESM chegou a estes rácios im-
pensáveis e inadmissíveis porque
há um leque enorme de cursos que
todos os anos incorporam menos
de 10 alunos! São maioritariamen-
te cursos das áreas das engenha-
rias e da administração, precisa-
mente aqueles que têm mais repro-
vações-logo, de saídas prematuras

-, pelo que, frequentemente, ape-
nas têm 1, 2 ou 3 finalistas!

- Recordamos que parte muito
significativa dos cursos da área das

engenharias da AM e da AFA é mi-
nistrada no IST, tem a duração de
6 anos (mais do que qualquer ou-
tro curso de engenharia ministra-
do em Portugal. . . e provavelmente
no mundo); na EN é diferente, pois
os cursos têm apenas 5 anos e são

ministrados integralmente no seu
estabelecimento de ensino - embo-

ra, ao contrário dos outros, estes

'engenheiros' não sejam reconhe-
cidos pela Ordem.

- Os cursos de administração
têm a duração de 5 anos, mas na

AFA duram 6 anos (!), 3 dos quais
decorrem no ISEG. Assaz impres-
sionante é o facto de admitirem,
praticamente todos os anos, entre
1 e 6 alunos por curso, mas não
menos perturbante é que estes 3

cursos poderiam ser fundidos
num só, pois são praticamente
iguais. Tal não acontece, porém,
porque os ramos não o admitem.

Em síntese, o Ensino Superior
Militar tem cursos para 'engenhei-
ros' e 'administradores' mais lon-

gos do que os seus congéneres ci-
vis - e, invariavelmente, forma
pouquíssimos alunos, aos quais
afeta um corpo docente numeroso!

Seremos um país rico ou ape-
nas displicente?

Quando se porá cobro a este es-
cândalo?

r^esde a década de 90 do século
L/XX que EN, AM e AFA dis-
põem de vagas para o Mestrado
de Medicina, mas a AM também
dispõe de vagas para os Mestra-
dos Integrados em Medicina Den-

tária, Medicina Veterinária e
Ciências Farmacêuticas.

Apenas ministram formação mi-
litar complementar', pois quem
confere o grau académico é a Uni-
versidade de lisboaeaUniversida-
de Nova de Lisboa, onde os Cadetes

frequentam as aulas desde o início
até ao final de cada um dos cursos.

Até 2016, o Exército exigia que
todos os cursos da área de saúde

agora mencionados tivessem mais
um ano de duração, pois os Cadetes
destes cursos, antes de irem para
as universidades civis, tinham
uma (sólida, mas longa) formação
militar e comportamental, que de-

corria integralmente na AM e lhes

permitia conhecerem os seus ca-
maradas de armas e receber a 'cul-

tura' da instituição militar
Esta vantagem é hoje ampla-

mente reconhecida por todos, ain-
da que o curso seja considerado
demasiado longo, podendo a for-
mação militar ser repartida, com
vantagem, ao longo dos anos, por
exemplo, pela participação em
exercícios mensais e/ou finais.

/""\omo a Marinha e a Força Aé-
v-frea não queriam 'ficar para
trás', para serem competitivos -
uma vez que só anos mais tarde
passaram a ter vagas para o curso
de Medicina -, decidiram adotar
a duração normal dos cursos ci-
vis, abdicando na prática de uma
sólida formação militar e compor-
tamental. Afirmarão sempre que
não o fizeram, pois conferem uma
formação militar complementar',
mas esta, como é do conhecimen-
to geral, não é suficiente.

Face à decisão dos outros ramos,
também o Exército decidiu pôr co-

bro ao primeiro ano de formação
militar, adotando uma solução se-

melhante à da 'concorrência'.
O resultado é assim insuficien-

te e institucionalmente deprimen-
te: os Cadetes dos cursos das me-
dicinas e ciências farmacêuticas
não conhecem os restantes Cade-
tes da EN, AM ou AFA (nem são

conhecidos). Vêem-se esporadica-
mente. E, com toda a certeza, os
laços de amizade, cumplicidade e

camaradagem que os unem são
bastante mais ténues do que aque-
les que os ligam aos colegas das
universidades que frequentam.

Um dia virá em que, numa con-
sulta médica, se encontrarão cama-



radas do mesmo ano da AM, EN ou
AFA - mas não se recordarão uns
dos outros, pois viram-se meia dú-
zia de vezes ao longo da vida, em atos
'sociais'. Este presságio pode pare-
cer exagerado, mas vai acontecer ...
e mostra que o modelo não serve.

A tualmente as vantagens destes
/"Vursos são meramente indivi-
duais, não se vislumbrando quais
são as institucionais. Os Cadetes

pretendentes a estes cursos, com
notas de acesso geralmente mais
baixas (embora se sujeitem a pro-
vas adicionais), concluem cursos
bastante caros sem terem de de-

sembolsar um cêntimo, tendo ven-
cimento e descontando para a Se-

gurança Social por antecipação.
Não vemos qualquer razão para

se continuar a insistir neste tipo
de cursos no ESM, pelas razões já
enunciadas mas também porque
já se formam médicos, médicos
dentistas, farmacêuticos e veteri-
nários em número suficiente para
as necessidades do país. Logo ha-
verá que refletir e. . . decidir.

Se a instituição militar preten-
der continuar com estes cursos,
então que regresse ao modelo que
a AM implementou inicialmente,
mas depois abandonou devido à
'concorrência dos ramos', pois
esse primeiro modelo provou,
bastando para tal frequentar o

HFAR e falar (ouvindo) com os

profissionais que hoje lá servem.
A multiplicidade de cursos e

centros de investigação do Insti-
tuto Universitário Mili tar, de que
falámos há uma semana, conju-
gada com as exigências da Agên-
cia de Avaliação e Acreditação do

Ensino Superior, e a inexistência
de um número adequado de do-

centes qualificados com o grau
académico de Doutor, tem condu-
zido o ESM a uma encruzilhada.

Dessa encruzilhada - e, como

sempre, Em Nome da Verdade - es-

creveremos num próximo número,
apresentando uma possível saída.
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