
ENSINO SUPERIOR

Do país dos
professores
para
o país dos
engenheiros



Em 20 anos, o peso dos diplomados
nas áreas de engenharias duplicou.
Na Educação caiu para um terço
Isabel Leiria
Nos últimos 20 anos, o núme-
ro de diplomados em cursos
superiores cresceu exponen-
cialmente, passando de 42 mil
no ano letivo de 1996/97 para
74 mil em 2016/17. O aumento
é superior a 80%, ainda que te-
nha de ser descontado o efeito
do Processo de Bolonha — a
redução das licenciaturas para
três anos fez aumentar o núme-
ro de estudantes que seguiram
para mestrado, obtendo assim
dois graus. Mas fazendo um
zoom aos números, fica evi-
dente que nem todas as áreas
de formação aumentaram de
igual forma. E nalguns casos,
houve mesmo um afastamento
progressivo em relação a deter-
minados cursos.

O caso mais flagrante acon-
teceu na Educação. Há duas
décadas, os cursos que formam
os futuros professores do ensi-
no básico estavam entre os que
produziam mais diplomados
por ano letivo. No início do sé-
culo chegaram a ter o maior
peso no conjunto do ensino
superior, com um quinto dos
estudantes a formar-se nesta
área (22% do total). Hoje, re-
presentam menos de 5%.

As razões são fáceis de identi-
ficar. Depois de anos de expan-
são do sistema e de necessidade
de formar mais professores, o

cenário começou a inverter-se,
com a redução demográfica a
fazer-se sentir no número de

crianças que chegam à esco-
la. As notícias dando conta de
dezenas de milhares de candi-
datos a dar aulas que todos os

anos ficavam no desemprego
foram lançando o alerta junto
dos mais jovens. E as queixas
recorrentes sobre as dificulda-

des crescentes do exercício da
profissão, acompanhados de
um suposta desvalorização so-
cial e profissional de atividade
fizeram o resto.

Este é o caso mais flagrante
de diminuição da atratividade
e que se fez sentir por arrasto
noutras áreas que tinham no
ensino uma das suas principais
saídas profissionais, como era
o caso da Matemática. Com ou-
tra dimensão, também as áreas
das Humanidades (inclui His-
tória e Filosofia, por exemplo)
e das Línguas perderam peso.

"Nas Humanidades, a estag-
nação em níveis baixos corres-
ponde a uma desvalorização
social e económica destas áreas

que é internacional e persis-
tente. Já o caso das Línguas é

algo surpreendente, atendendo
a exemplos como o da Facul-
dade de Letras do Porto, onde
os cursos têm muita procura e

notas mínimas de entrada das
mais elevadas. Poderá haver di-
ficuldades de crescimento pela
limitação de numerus clausus e
de encontrar professores nesta
área", comenta Pedro Teixeira,
diretor do Centro de Investi-
gação de Políticas de Ensino
Superior (CIPES) e professor
na Faculdade de Economia da
Universidade do Porto.

São vários os fatores que pe-
sam na hora de escolher um
curso, sobretudo desde que
o Governo passou a fornecer
mais informação sobre as li-
cenciaturas (taxas de empre-
gabilidade e insucesso). E o
número de vagas, as provas de

ingresso exigidas ou as médias
de entrada condicionam as op-
ções. Mas podendo escolher,
verifica-se que a "perceção de

empregabilidade e o retorno
financeiro têm um peso razoá-
vel nas escolhas e na evolução
da distribuição por áreas de
formação", indica ainda Pedro

Teixeira, ressalvando que estes
dois fatores não explicam tudo.

"A satisfação pessoal e o re-
conhecimento social também
contam" e manifestam-se, por
exemplo, na evolução na área
de Arquitetura e Construção.
Nos cursos de Engenharia Ci-
vil (incluídos neste grupo), os

problemas de empregabilida-
de fizeram diminuir a procura,
mas na Arquitetura o efeito foi
muito menos sentido, nota. No
Jornalismo, também são co-
nhecidas as dificuldades dos

órgãos de comunicação. No
entanto, o número de diplo-
mados tem-se mantido estável,
rondando os 1500 por ano.

Comparando com há 20 anos
e pela positiva o destaque vai

para a área das Engenharias e

Tecnologias afins, onde se in-
cluem os cursos de Mecânica,
Metalúrgica, Eletrónica ou Te-
lecomunicações, por exemplo.
Foi neste grupo que se registou
o maior aumento: quase dupli-
cou, representando agora 14%
do total de diplomados. "Esta

evolução reflete uma maior
consciência de que é uma área
com grande empregabilidade e

onde existem necessidades sig-
nificativas", avalia o presidente
do Instituto Superior Técnico,
Arlindo Oliveira, considerando,
no entanto, que esta classifica-

ção de grupos de estudo está
"desatualizada da realidade".
As áreas são as definidas na
chamada "Classificação Inter-
nacional Tipo da Educação"
(CITE) e os números são apura-
dos pela Direção-Geral de Es-
tatísticas da Educação. Pedro
Teixeira acrescenta o prestígio
de várias escolas de engenha-
ria e tecnologias como fator
explicativo.

A missão do superior

Outra questão é a de saber se

o ensino superior, em parti-
cular o universitário, deve ser
condicionado pelo mercado de
trabalho. O debate é antigo e

divide opiniões. "A discussão
predominante sobre o ensino
superior em Portugal gira em
torno da empregabilidade. E
reduzi-la a perceções sobre o

emprego é empobrecê-la con-
sideravelmente. O interesse
principal do ensino superior
não é o dos seus efeitos diretos
sobre o mercado de trabalho",
acredita o diretor da Faculdade
de Letras de Lisboa, Miguel
Tamen.

Já João Queiró, ex-secretário
de Estado do Ensino Superior
de Santana Lopes, argumenta
que "não deve ser indiferente
ao Estado a existência de um
grande número de diplomados
em certas áreas que estão de-
sempregados". Quando estava
no Governo, o professor de Ma-
temática na Universidade de
Coimbra introduziu indicado-
res de empregabilidade no des-

pacho de definição de vagas,
impedindo o aumento de lu-

gares nos cursos com taxas de

desemprego acima da média.
João Queiró defende que é uma
questão de "equilíbrio" e de dar
aos jovens a maior informação
possível, para que estes possam
fazer as suas escolhas — que
são motivadas pelo gosto, pelas
expectativas profissionais, pela
facilidade a algumas discipli-
nas e até, nalguns casos, pela
decisão das famílias, descreve.
Acima de tudo, "o estudante
deve privilegiar a qualidade da

formação e da instituição". "A
solidez, seriedade e profundi-
dade da formação que se obtém
é, além da área, o melhor indi-
cador sobre oportunidades de
futuro profissional", resume.
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OUTRAS ÁREAS
EM CRESCIMENTO

É na área das ciências

empresariais, que inclui
cursos de gestão, finanças,
contabilidade ou marketing,
que continuam a formar-se
mais estudantes. Mas de 1996

para cá, o seu peso no total
de diplomados tem vindo
a cair (de 22% para 15,4%),
dividindo agora o pódio com
a área da Saúde. E outras
formações passaram a estar
em voga. Nas Artes, o número
de diplomados por ano passou
de 1500 para mais de cinco
mil. "O que mais pesa hoje
em termos de inscritos são as
áreas mais recentes do Design
e dos Media/Digital, ligadas à
Internet e indústrias criativas,
e não as Belas-Artes",
descreve o diretor do Centro
de Investigação de Políticas
de Ensino Superior, Pedro
Teixeira. Apesar de problemas
de empregabilidade e da

precariedade, o "nível de

satisfação intelectual e

pessoal" que este trabalho
criativo proporciona atrai.
Outro caso de popularidade
são as Ciências Veterinárias,
a que não será alheio o

"crescimento da importância
dos animais de estimação". E,
ainda com maior dimensão,
as áreas dos serviços
pessoais (hotelaria, turismo
ou desporto) e de proteção
social, ligada à assistência a

crianças e idosos, tida como
"área de crescimento futuro
de emprego". Já a procura
pelas ciências biológicas
corresponde a uma tendência
internacional, favorecida pelo
aparecimento e visibilidade de

algumas empresas, identifica
Pedro Teixeira.


