
Filhos de país com mais estudos
dominam os melhores cursos
Alunos das classes mais favorecidas estão em cursos de maior prestígio como Medicina, Direito e
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ENSINO SUPERIOR

Escolha do curso
superior reproduz
desigualdades
sociais

Nas universidades,
28,1% dos estudantes
são bolseiros,
ou seja, têm, em
geral, rendimentos
mais baixos.
Nos politécnicos
são 37,4%



Alunos das classes mais favorecidas estão em cursos de maior
prestígio como Medicina, Direito e Engenharias. Mais pobres
inscrevem-se sobretudo nos politécnicos
Samuel Silva

Mais

de 40 anos depois do
início da sua expansão, o
sistema de ensino superior
ainda não consegue garan-
tir equidade na entrada
nos principais cursos. É

isso que indica um estudo do think
tank da Fundação Belmiro de Azeve-
do Edulog, que é apresentado hoje.
Os alunos de famílias mais favorecidas

entram nos cursos de maior prestígio.
Os mais pobres vão sobretudo para
os institutos politécnicos.

Para que um estudante seja capaz
de ultrapassar esse obstáculo, a

capacidade financeira da família é

determinante, acrescenta o estudo
A Equidade no Acesso ao Ensino Supe-
rior. Os cursos de maior prestígio
têm, por norma, notas de ingresso
mais elevadas, que constituem uma
"barreira no acesso", explica o coor-
denador do conselho científico do

Edulog, Alberto Amaral - que é tam-
bém presidente da Agência de Ava-

liação e Acreditação do Ensino Supe-
rior (A3ES), o organismo público

que regula os cursos superiores.
"Quem não tem possibilidade de ir

para um colégio privado ou ter expli-
cações, não consegue bater essa difi-
culdade [e atingir a médias exigidas
em alguns cursos superiores] . É a isso

que estamos a assistir neste momen-
to", avalia Alberto Amaral, recordan-
do também fenómenos como o da

inflação de notas internas no ensino
secundário que acontecem particu-
larmente em escolas privadas.

A análise do Edulog à equidade do
acesso ao ensino superior é feita com
base em dois indicadores: as qualifi-
cações dos pais e mães dos estudan-
tes e a percentagem de alunos que
recebem bolsas de acção social - que
são, em norma, os mais desfavoreci-
dos - em cada curso. Um dos exem-

plos mais claros da selectividade
socioeconómica no acesso aos cursos
observa-se na área da Saúde, onde
73,2% dos estudantes de Medicina são

filhos de pais e mães que concluíram

o ensino superior, ao passo que 73%
dos estudantes de Enfermagem são
filhos de pais com qualificações infe-
riores - ensino secundário ou
menos.

Por exemplo, na Universidade do
Minho - a única universidade que
tem tanto o curso de Medicina como
o de Enfermagem - quem estuda

para ser médico vem de agregados
familiares bastante mais qualificados
(56% das mães têm o ensino superior)
do que os colegas de Enfermagem
(onde apenas 20% das progenitoras
têm este nível de qualificação).

A conclusão é semelhante se forem

comparados os alunos de Medicina
da Universidade de Coimbra (63% de
mães com o ensino superior) e os da
Escola Superior de Enfermagem da
mesma cidade (24%). O fenómeno é

semelhante quando se comparam
também as universidades de Lisboa
e do Porto com as escolas de Enfer-

magem destas cidades. A única
excepção é a Universidade da Beira
Interior, na Covilhã, onde apenas
20% dos pais dos estudantes de Medi-
cina têm qualificações superiores.
Este é um dos cursos de formação
médica mais recentes do país. Foi
criado no ano 2000.

Esta análise é confirmada quando
se observa o número de bolseiros de

acção social em cada curso superior.
Apenas 15% dos estudantes inscritos
em Medicina vêm de agregados fami-
liares mais pobres. Pelo contrário,
40,4% dos alunos de Enfermagem
recebem apoio do Estado para estu-
dar. Nos dez cursos com notas de
entrada mais alta no ano passado
estão três de Medicina. Os restantes
são de Engenharia ou áreas afins.

O estudo do Edulog compara
outras áreas como as ciências jurídi-
cas, farmácia e engenharias, para
concluir que, por norma, os cursos

que estão no sistema universitário
têm alunos com origens socioeconó-
micas mais privilegiadas. Nas univer-
sidades, menos de 30% (28,1%) são

bolseiros. Nos politécnicos esse valor
é superior em quase dez pontos per-
centuais (37,4%).

A selectividade no acesso aos cursos

superiores de maior prestígio
"não é exclusivamente portu-
guesa", sublinha Alberto Ama-

ral. O tema está bastante
estudado internacio-

nalmente. Os acadé-
micos chamam-lhe

"maximally man-
tained inequality"**

Dito de um modo
um pouco brutal
as classes mais
baixas só podem
tirar vantagem da

expansão [do
sistema de ensino]
quando as
necessidades das
classes mais altas
estiverem
satisfeitas
Alberto Amaral
Coordenador do conselho
científico do Edulog



("desigualdade máxima mantida").
Isto é, os estudantes dos níveis mais
favorecidos estão mais bem colocados

para tirar proveito das vantagens ofe-
recidas pela expansão dos sistemas de
ensino. Ou, "de um modo um pouco
brutal", acrescenta Amaral, "as classes

mais baixas só podem tirar vantagem
das oportunidades oferecidas pela
expansão quando as necessidades das

classes mais altas estiverem completa-
mente satisfeitas "

.

17 valores é muito
Mesmo tendo o sistema de ensino
superior (globalmente falando e sem
fazer distinção de cursos) lugar para
todos os candidatos, os agentes socio-
economicamente favorecidos "usam
as suas vantagens para assegurar que
têm o mesmo nível de qualificação"
do que outros, mas que esta é "quali-
tativamente melhor" do que a da

generalidade das pessoas. Não era
isso que se esperava. A expansão dos

sistemas educativos deveria ter redu-
zido as desigualdades de acesso dos
estudantes provenientes de diferen-
tes níveis socioeconómicos. "Porém,
isso não se verificou", conclui o rela-

tório do Edulog, que é debatido hoje,
em Matosinhos. Estarão presentes,
entre outros, o antigo secretário de
Estado do Ensino Superior José Fer-
reira Gomes e o presidente da Asso-

ciação Portuguesa do Ensino Superior
Privado, João Redondo.

No acesso ao ensino superior para
o próximo ano lectivo - cujo concur-
so começa no próximo dia 17 de Julho
- o Governo vai permitir que os cur-
sos com notas de acesso iguais ou

superior a 17 valores aumentem o
número de vagas em 5%. A decisão foi
tomada com base num relatório feito

por um grupo de trabalho nomeado

pelo Ministério da Ciência e Ensino

Superior que foi publicado ontem.
Alberto Amaral não acredita, con-
tudo, que a medida resolva o pro-
blema de equidade que é sublinhada
no relatório do Edulog. "Vai ter
algum impacto, mas não será o sufi-

ciente", antevê o presidente da
A3ES, considerando que o patamar
fixado para que seja possível aumen-
tar o numerus clausus (17 valores) "é
muito elevado".

samuel.silva@publico.pt

CNE quer consórcios na acção
social das universidades

Samuel Silva

O
Conselho Nacional de Edu-

cação (CNE) defende que os

Serviços de Acção Social

(SAS) de diferentes institui-

ções de ensino superior
públicas possam estabele-

cer consórcios para melhorar a sua

resposta às necessidades dos estu-
dantes. Esta solução deve concreti-
zar-se em cidades onde existam mais
do que uma universidade ou politéc-
nico. A proposta c feita num parecer
enviado ontem à Assembleia da

República.
O Regime Jurídico das Instituições

de Ensino Superior (RJIES) já prevê a

possibilidade de as funções da acção
social escolar poderem ser partilhadas
por várias instituições. O CNE defende

que é possível "ir mais além", avan-

çando para sistemas de consórcios,

por exemplo, ou para outros modelos
"de acordo com os contextos".

Segundo os conselheiros, em cida-
des onde convivem universidades e

politécnicos, justifica-se existir um
serviço autónomo de acção social
escolar "com capacidade de resposta
às necessidades de todos os estudan-
tes do ensino superior daquela cidade
ou até região". Esta solução permi-
te "optimizar os recursos disponíveis
e aumentar a capacidade de resposta
às necessidades" dos alunos, acres-
centam no parecer enviado ao Parla-
mento. Pelo contrário, em cidades
onde existe apenas uma instituição de
ensino superior de reduzida dimen-
são "não se justifica existir sequer
autonomia financeira da acção social
escolar". Nesses casos, propõe o CNE,
os serviços deviam estar integrados
na orgânica da própria instituição.

Os SAS são serviços autónomos das

instituições de ensino superior. A

generalidade das universidades e

politécnicos tem os seus próprios
organismos, que são responsáveis

pela análise das condições socioeco-
nómicas dos candidatos a bolsas de

acção social e também pela adminis-

tração de residências universitárias e
outros equipamentos de apoio aos

alunos como cantinas e bares. O pare-
cer do CNE é assinado por Inês Duar-

te, professora da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, que foi
indicada pelo Governo para aquele
organismo consultivo, bem como por
Joaquim Mourato, antigo presidente
do Instituto Politécnico de Portalegre,
e João Pedro Videira, que dirige a

Federação Académica do Porto.
O documento foi solicitado pela

Comissão de Educação e Ciência, em

resposta a um pedido de esclareci-
mento feito pela Associação Académi-
ca de Coimbra. Os estudantes de
Coimbra questionavam se o RJIES
tinha sido alvo de avaliação cinco anos

após a sua aprovação - o que deveria
ter acontecido em 2012. Ao longo da



legislatura, o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior recusou

sempre falar numa revisão do diplo-
ma, invocando que não estava previs-
ta no programa do Governo.

Mas o CNE é claro neste parecer.
Recomenda que, tal como está pre-
visto na lei, "se proceda de imediato
à avaliação da aplicação do RJIES,
tendo em consideração e dando coe-
rência a todo o quadro legislativo
relacionado, designadamente a Lei de
Bases do Sistema Educativo, a Lei dos
Graus e Diplomas, o Estatuto do Títu-
lo de Especialista, os Estatutos da
Carreira dos Docentes Universitários
e do Pessoal Docente do Ensino

Superior Politécnico, etc". O CNE
recomenda ainda que "se avaliem as

experiências das instituições que
adoptaram o regime fundacional" e

que se repensem as autonomias,
"seguindo as tendências dos países
europeus, e introduzindo um estatu-
to de autonomia reforçada que pre-
serve a natureza das instituições do
ensino superior como pessoas colec-

tivas de direito público".


