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Chega-me de Portugal o pedido de um depoimento sobre o processo de Bolonha. Só correspondo  por vir de quem vem, e ser para o Boletim de uma Academia a que aceitei pertencer, cumprindo-me a obrigação de colaborar nas inciativas da mesma.
Na verdade, para que o meu depoimento pudesse representar algo de válido, seria importante eu ter lido tudo o que se tem escrito em Portugal sobre o assunto, de modo a não incorrer naquela falha elementar antigamente classificada de ignorância de elenco. A verdade é que, se me dispusesse a esse empreendimento, não poderia fazer mais nada na vida. Teria leitura para toda a minha aposentação e não só; restaria muito para levar comigo na urna, tão vasta me parece a bibliografia nesse domínio publicada nos últimos anos. Por isso aproveitarei para simplesmente partilhar algo da minha experiência universitária de mais de três décadas na Brown University Situada em Providence, capital do Estado de Rhode Island, foi fundada em 1764, doze anos antes da independência dos EUA. A sétima mais antiga universidade americana, pertence ao pequeno grupo da Ivy League, um prestigiado grupo de oito universidades criado por sinal como defesa contra a admissão de alunos-desportistas sem mérito académico. , uma das mais antigas universidades americanas, mas também uma das mais atentas aos tempos e mais abertas à inovação.
Há uma miríade de aspectos e considerações que gostaria de trazer aqui, mas prometo conter-me sem me alargar em demasia. Limitar-me-ei ao caso das Humanidades por me intrigar, e me deixar seriamente preocupado, o que se passa neste momento em Portugal com esse sector do ensino universitário.
A falta de emprego para licenciados juntamente com o decréscimo de procura da própria universidade deixaram alguns Departamentos de Letras sem alunos, ou quase. Gerou-se uma pressão grande para que se aposte em novos cursos que vão apenas dar outro nome às mesmas matérias, enganando-se assim os alunos, forjando uma nova remessa de desempregados-a-ser. Uma geração de professores vê-se sem discípulos a quem transmitir saberes, e uma nova geração vai crescendo sem contacto com as Humanidades. As Letras e Humanidades vão, assim, ficando relegadas para os blogues e reduzidas ao nível de superficialidade com que neles são tratados os assuntos, pelo menos na sua grande maioria; entradas curtas para não perderem os leitores, considerações pela rama, por mais bem escritas que sejam. Generaliza-se uma cultura da superfície, do efémero, da vastidão de trivialidades em geral frívolas e esquecíveis. 
Bolonha surge neste contexto como uma panaceia, ou talvez um trampolim para a criação de canais de circulação entre as universidades da Europa. No entanto, da minha perspectiva, as suas propostas falham logo ao começar por ignorar a longa e mais que provada e aprovada experiência das universidades americanas. Deixar passar a oportunidade de se estender a ciculação também ao outro lado do Atlântico complicando pelo contrário o processo com a criação do sistema 3+1 (anos), parece-me um retrocesso inexplicável.
Mas atenhamo-nos ao caso das Humanidades.
O sistema americano conseguiu adaptar-se há muito às exigências do mercado de uma sociedade industrializada como é a dos EUA. Argumentar deste ângulo significará entrar por uma via demasiado utilitária, pedestre mesmo. Mas convenhamos: não é a esse nível que se debatem estas questões hoje em Portugal e se digladiam reitores e ministros? Não está tudo reduzido a números, quantificando-se tanto a índices de desemprego quanto os de admissões a este e àquele curso? Então prossigamos exactamente por essa via a fim de conversarmos no mesmo comprimento de onda. 
Que preparação básica exige hoje o mercado de trabalho nas sociedades desenvolvidas? No caso dos EUA, as maiores entidades empregadoras (e o Estado não se encontra entre elas) deixam bem explícito que não esperam que as universidades preparem os seus licenciados para tarefas muito específicas. Preferem sobretudo que, nos quatro anos de college, adquiram uma formação básica: que saibam ler criticamente um texto, analisar situações, expressar-se clara e organizadamente, desenvolver argumentos, investigar e recolher dados, analisá-los crítica e sistematicamente, articular razões oralmente e por escrito. Resumindo: que os alunos desenvolvam os seus talentos e os tornem, em qualquer altura e alteradas as circunstâncias, convertíveis e ajustados a situações diversas. Às empresas cabe preferivelmente dar aos seus contratados o treino necessário para tarefas específicas. Um aluno inteligente, que aprendeu numa universidade a ler devidamente, a investigar, a expressar-se adequadamente, consegue adaptar as suas capacidades a qualquer nova tarefa. Obviamente que áreas diferentes exigem um mínimo de preparações diferentes. Por isso as universidades criaram os majors, as especializações de cada licenciatura. Mas essas especializações são apenas um aprofundamento num campo específico integrado no conjunto de uma preparação sólida e abrangente. Do núcleo duro de capacidades faz parte a língua, que ocupa mesmo um lugar primordial. Em todas as áreas e disciplinas os alunos são obrigados a ler muito, a escrever e a fazer apresentações orais e a apresentar trabalhos escritos seguindo normas canónicas. Mas além disso os alunos têm de adquirir elevada competência nessa área específica da língua materna fazendo cursos nela porque esse treino lhes facultará o desenvolvimento verbal necessário em todas as outras disciplinas.
O sistema universitário americano assenta fundamentalmente  no college, os quatro anos básicos que conduzem à licenciatura (o Bachelor of Arts ou o Bachelor of Science). É por isso que os alunos ficam profundamente ligados à universidade em cujo college se formaram, a ponto de a considerem a sua Alma Mater. 
A formação universitária divide-se em duas grandes partes:  o College (os primeiros quarto anos, ao fim dos quais são conferidos os graus de Licenciatura em Artes ou Ciências - o B.A. ou o B.S.) e a Graduate ou a Professional School, onde ocorre a pós-graduação, dividida em dois ramos diferentes e alternativos: a) o do prosseguimento  dos estudos com vista ao doutoramento, que se destina sobretudo à investigação ou à carreira académica [são as Graduate Schools of Arts and Sciences, que concedem os graus de Masters of Arts ou Masters of Sciences (os Mestrados) e os PhD’s ou Philosophy Doctorates, (os Doutoramentos)]; b) as escolas profissionais (professional schools) que ministram ensino aplicado, profissional. Estão nesta última categoria as escolas de Medicina, de Direito, de Arquitectura, de Economia e Gestão, de Governo, e outras. A Universidade é, assim, o conjunto de um College e pelo menos uma Graduate School. As universidades maiores e/ou as vocacionadas para a vertente profissional têm também uma ou várias professional schools. 
É na pós-graduação, tanto nas Graduate Schools como nas Professional Schools, que propriamente ocorre a especialização. Até lá (no College) o aluno recebe apenas um encaminhamento para a sua área de opção. No College, os alunos de Medicina estudam, por exemplo, Biologia, Matemática, Física, mas também Literatura e Humanidades em geral. Um aluno que vise seguir mais tarde a carreira de Direito, estudará Filosofia (Lógica é sempre aconselhável), Inglês,  História, Ciências Sociais, entre outras disciplinas que lhe são exigidas, recomendadas ou simplesmente de sua escolha (electivas). Na verdade, um advogado precisa de saber investigar, escrever e falar devidamente e nada melhor do que uma educação pluridisciplinar com base nas Humanidades.
É óbvio que Portugal não poderá de modo nenhum alterar radicalmente o seu sistema universitário, nem sequer faze-lo separadamente da União Europeia. Será impossível alterar a orgânica das faculdades, mas é um erro grave não se exigirem cursos de língua, de escrita e de história em todas as áreas académicas Um jovem advogado, formado numa das grandes Faculdades de Direito do país, garantiu-me que durante os quatro anos do seu curso nunca teve de escrever um único ensaio para qualquer aula.. Se Portugal não necessita de mais especialistas em Letras, precisa urgentemente de dar formação humanística (língua e história, sobretudo) aos seus universitários. 
É verdade que as Faculdades de Letras teriam de redimensionar muitos dos seus cursos, arejarem-nos, modernizarem-nos de modo a poderem desenvolver nos alunos as tais capacidades básicas de leitura e escrita analítica e crítica,  e isso não se fará facilmente com um corpo docente demasiado tradicional e apegado a métodos obsoletos. As soluções práticas pertencem às próprias universidades e não me compete a mim sugeri-las sequer. 
Como alguém que visita frequentemente as universidades portuguesas e sucessivamente alterna experiências nos dois lados do Atlântico, creio porém poder afirmar que essa seria uma solução razoável para a situação portuguesa.  Não se trata de procurar resolver o problema da falta de alunos nas Faculdades e Departamentos de Letras, mas sim de resolver a deficiência grave de formação humanística num país que sempre se autodefiniu como filiado na tradição humanista. Um país que, no afã de se modernizar, está a atirar fora o bebé com a água do banho. Mesmo em termos pragmáticos, a inovação faz sentido porque, se estamos a tentar imitar as sociedades mais desenvolvidas, deveríamos observar atentamente as suas melhores universidades, e notar como as Humanidades são parte integrante, fundamental e irremovível de uma educação universitária moderna, havendo por isso que integrá-las transversalmente em todos os currículos.
Obviamente que para se levar a cabo este projecto é necessário possuir-se uma grande vontade política, capaz de obter uma concertação entre as estruturas motoras do país, nomeadamente entre os Ministérios e o Conselho de Reitores. Por outro lado, num sistema em que estes últimos são eleitos nos moldes actualmente em vigor em Portugal, renovações a este nível parecem utópicas. O país atravessa um momento particularmente difícil de conflito e, mesmo desacerto, de valores. Não que as pessoas tenham deixado de ter os seus valores, mas receiam defender aquilo em que acreditam porque as represálias podem surgir de flancos diversos e de muitas maneiras. Paradoxalmente, um país que se gaba de ter estabelecido uma democracia não conseguiu ainda aceitar que há debates que sadiamente devem manter-se abertos e vigorosos. E há que lutar corajosamente por valores em que se acredita sem medo de se ser apodado de fascista, antiquado, desactualizado ou retrógrado, acusações que hoje podem quase sempre ser devolvidas ao remetente. A confusão de valores impera neste momento no país e  só favorece a implantação de comportamentos anti-democráticos e de hábitos suicidas para  os cidadãos. Se não a curto prazo, de certeza a longo. É preciso evitar a todo o custo que a situação se protele indefinidamente, porque não é infinito o tempo de que se dispõe.  Recentemente tive oportunidade de desenvolver estas afirmações em dois textos, ambos  a sair brevemente: “”Paradigma perdido? – O confronto do Portugal da Contra-Reforma com a modernidade”, in Interface entre Portugal e Europa. Colóquio de Homenagem ao P. Manuel Antunes,  e “Modernidade, pós-modernidade e outras nublosidades”, in Cultura – História e Filosofia, número especial dedicado à Professora Zília de Castro.



