
Pessoas, território e conhecimento

A equação necessária
O Ensino Superior tem estado uma vez mais na ordem do dia e algumas opções a ele atinentes mereceram

críticas, por exemplo, do reitor da Universidade de Lisboa, A. Cruz Serra, aquando da abertura do ano letivo,
marcada pela última lição, como prof. catedrático da sua Faculdade de Direito, do Presidente da República,

Marcelo Rebelo de Sousa. Neste artigo a secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
trata de alguns aspetos em pauta e sublinha a necessidade de fazer mais, não obstante o "progresso incrível

e de inquestionável reconhecimento no plano nacional e internacional em matéria de educação
e de formação académica"

Abandono escolar, analfabetismo e população com ensino superior. Fonte: Unidade de Missão para a Valorização
do Interior. «Programa Nacional para a Coesão Territorial». Governo de Portugal, 2016
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Surge, de forma cada vez mais

ampliada e generalizada,
a evocação da relevância
do investimento no ensino
superior e no conhecimento,
em geral, como fatores de
aprofundamento da democracia
e de promoção do bem-estar
coletivo.
Ressalta ainda, de forma
cada vez mais expressiva,
entre nós e numa escala
bem maior, a escassez e a

crescente necessidade de

recursos humanos qualificados
e ajustados aos desafios da
sociedade e da economia.

O facto suscita ainda
maior apreensão e atenção
dos diversos atores para a

indispensabilidade de criar
o contexto e as condições
necessárias à formação desses
recursos humanos, o que
deverá ser feito em harmonia
com os propósitos de coesão
social e territorial, procurando
combater assimetrias instaladas
e construir uma sociedade mais
justa, solidária e comprometida
com o planeta que habita.

Portugal, neste tempo de

democracia, sublinhe-se com
veemência, tem conhecido um
progresso verdadeiramente
incrível e de inquestionável
reconhecimento no plano
nacional e internacional em
matéria de educação e de

formação académica. Os

números, a qualidade e o

reflexo dessa formação, o
investimento público e privado
envolvido, incluindo o esforço
das famílias, falam por si, são

expressivos e amplamente
valorizados.

Sabemos, porém, que a

percentagem de acesso ao
ensino superior em Portugal
é significativamente baixa
quando comparada com a

realidade internacional e

com as necessidades reais
do país, como evidenciam os

indicadores de qualificação da

população portuguesa. Apenas
um em cada três jovens de
20 anos frequenta o ensino

superior e apenas 24% da

população portuguesa entre os

25 e os 64 anos tem formação
superior (2017), comparando
com a média da OCDE de 37%.
E, no entanto, as vantagens
são inequívocas, desde logo
aumentando na ordem dos 87%
a probabilidade em matéria de

empregabilidade.
Não obstante o caminho

percorrido, compreendendo
uma clara aposta e

prosseguindo o propósito da
efetiva democratização do

acesso ao ensino superior,
Portugal é um dos países em

que as oportunidades de acesso
estão mais desequilibradas
em favor das famílias cujos
pais têm formação superior.

Dito de forma clara, persiste
a reprodução social sobre as

oportunidades de recurso
ao ensino superior, isto é, a

origem social dos estudantes

(capital económico e cultural;
rendimentos económicos
familiares; capital escolar/
formativo dos pais).
Certamente as oportunidades
de educação são muito
condicionadas ou propiciadas
pelo enquadramento familiar,
tanto ao nível socioeconómico
como do nível de formação.
É ainda evidente como o

baixo estatuto educacional
dos pais pode influenciar o

desempenho escolar dos filhos,
e a predisposição destes para o

prosseguimento de estudos de
nível superior, circunstâncias

que potenciam a exclusão
social e o incremento das

desigualdades ao longo das

gerações.
Mais, essa desigualdade,

acontece em fortíssima
cumplicidade com a igualmente
intensa e enraizada assimetria
territorial, evocando
indicadores vários. Vejamos.
Os mapas são expressivos,
ilustrando cruamente os

números e as tendências

que representam. A perda
demográfica, a diminuição e o

envelhecimento da população
residente em Portugal... Mesmo
num cenário não pessimista,
perspetiva-se uma perda na
ordem dos 2,5 milhões de

pessoas, em pouco mais de
meio século. Certo que também
se prevê que poderemos viver
melhor, com mais qualidade
de vida; mas seremos muito
menos. Atente-se, nas diversas
dimensões, a irregularidade da
sua distribuição no território,
a litoralização, a urbanização,

salientando o peso muito
acentuado de Lisboa e Porto.

No plano do conhecimento,
o crescimento foi muitíssimo
relevante e significativo
ao longo do passado meio
século. Educação para todos,
e muitos mais com formação
superior. Movimentos
positivos, acompanhando a

estruturação e consolidação



de uma rede de instituições
de ensino superior e um
sistema científico diversificado
na sua configuração
institucional e disciplinar,
ampla e generalizadamente
reconhecido, e aplaudido
internacionalmente em muitas
das suas expressões. Mas, veja-
se a distribuição, a quantidade
de recursos envolvidos, e o seu

respetivo peso. O acréscimo
significativo do número de
doutorados e investimento
em ciência, matizado pela
comparabilidade com os países
a cujo grupo pertencemos, na

Europa e fora dela.
É cada vez mais aclamado

o papel vital e determinante
das instituições de ensino

superior, como catalisadores,
elementos de dinamização e

renovação, construtores ativos
e singulares de coesão social
e territorial, somando à sua
atividade formativa, científica
e tecnológica. A rede de lES

públicas tem desempenhado
esse papel e a sua contribuição
tem sido decisiva no percurso
dos territórios em que se

inscrevem. Embora pontuando
o território nacional, note-
se que mais de metade das

instituições de ensino superior
se situam nas regiões Norte e

Lisboa e a esmagadora maioria
dos alunos estão concentrados
nessa parte contida. Parte,
diga-se, coincidente com a

presença esmagadora do tecido
empresarial. Adicione-se
a leitura da distribuição da

população ativa, e tantos outros
indicadores, nomeadamente
em matéria de rendimento,
ocupando preferencialmente as

mesmas manchas do território.
O movimento dos estudantes

de ensino superior acompanha.
Uma vez mais o mapa é bem
ilustrativo.

Duas notas adicionais,
pela relevância no plano
da formação. A primeira,
relativa à distribuição dos
alunos no ensino secundário
e a prossecução de estudos

superiores, apontando a

tendência para atingir cerca
de metade alunos no ensino
científico-humanístico e outro

tanto em ensino profissional
e artístico. A segunda,
recordando, que, entre todos,
só um terço prossegue estudos
e adquire competências no
ensino superior, que esse terço
vem, na ordem dos 80%, da via
científico-humanística e que do
ensino profissional pouco mais

que 15% continuam a estudar
no superior. Claro que o terço
está profundamente associado
ao contexto social, cultural,
económico, que integra sendo

muitíssimo condicionado pelo
nível de formação e o quadro
territorial que o contextualiza.

Em suma, quanto à

equação pessoas, território e

conhecimento, a formulação
atual é mesmo preocupante,
para evitar adjetivos mais
dramáticos, mas porventura,
realistas. Cruze-se o

comportamento demográfico,
observando-o à escala regional,
a distribuição da riqueza e

do conhecimento no mesmo
território...

Daí a urgência e a

recorrência do propósito,
no sentido do alargamento
da base social de acesso ao

ensino superior, plasmada no
enunciado político do presente,
decorrente da evidência
essencial e básica: dois terços
dos jovens portugueses têm
sido mantidos à margem da

possibilidade de imaginar ou

almejar prosseguir estudos de

nível superior onde poderão
adquirir competências,
desejavelmente mais
adequadas, para enfrentar,
integrar e realizar-se na
sociedade do futuro. Acresce
a inexorabilidade e a assunção
cada vez mais abrangente de

que, além do mais, a formação
se prolonga no sentido da

aprendizagem contínua e ao

longo da vida e em diálogo
e colaboração cada vez mais
estreita entre os ambientes
de formação e de atividade

profissional.
O tal mundo em mudança

acelerada que habitamos,
a sua sustentabilidade e

íntima associação com o

conhecimento, conferem ao

ensino superior a prossecução

de uma missão cada vez
mais ampla. Confrontada
com os propósitos de uma
acrescida responsabilidade
social e científica, é-lhe
imperativamente cometida
a responsabilidade de dar
resposta à procura de pessoas
altamente qualificadas e

socialmente empenhadas que
é, não só, cada vez maior como
se encontra em evolução. No

período até 2025, metade de
todos os postos de trabalho
deverão exigir qualificações de
alto nível. E existem já penúrias
de competências a esse nível.

Enfim, penso que nenhum
de nós está disposto a abdicar
do combate pelo futuro,
contemplando a formação dos

seus jovens, que há muitos e

demasiados anos, continuam a
ficar numa parte considerável



fora do sistema de formação
superior, e que esse desígnio
tem que ser assumido e

partilhado observando a

totalidade do País. Crescem
as vozes na defesa da coesão
social e territorial, e somam-
se os que querem, e devem,
fazer parte deste propósito.
Ainda bem! Será de contar
com todos, incluindo os que no

passado não se empenharam
na criação de condições nesse
sentido, nomeadamente
construindo caminho para os

milhares e milhares de jovens
prosseguirem estudos e que
fazem agora eco do propósito do

alargamento da base social que
ingressa no ensino superior.
Todos seremos necessários em

prol dessa mesma cruzada.
Quanto ao desafio, com

certeza dos mais complexos e

decisivos que temos pela frente,
não se esgota em Portugal e
tenderá a intensificar-se, em
contexto de forte competição,
à escala internacional, pela
captação de talentos e recursos
humanos com os mais diversos
perfis de qualificação. É de
tal monta e importância que
não permite desvios nem
distrações, só podendo ser

superado com a participação
de todos e se responsavelmente
assumido por todos, devendo
constituir matéria de discussão
e participação pública,
envolvendo as escolas, do

pré -escolar ao ensino superior,
as instituições científicas, as

empresas, a administração
local e central e todos quantos
empenhados em construir um
País mais solidário e próspero,
comprometido com o bem-
estar das pessoas e do mundo

que habitam. .11.
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