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Herança
portuguesa

O Brasil serve de
inspiração para o ensino
superior português, que
tem mais similaridades
com o brasileiro do
que se imagina. Agora,
ancorado pelo Processo
de Bolonha, Portugal
quer virar referência
mundial no setor

Lúcia Jardim, de Paris

C
ompetitividade internacio-
nal, busca por formas al-
ternativas de financiamento
estudantil, escassez de vagas

nos cursos mais prestigiados e privilégio
das elites no acesso às universidades
públicas. Quando o assunto é ensino
superior, as semelhanças entre Brasil
e Portugal vão muito além da língua.
E as soluções adotadas para antigos
problemas em cada um dos países
encontram reflexo imediato no lado
oposto do Atlântico.

Em um profundo processo de mu-
danças desde a implementação do
Processo de Bolonha, Portugal sonha
entrar para o hall dos grandes centros
universitários do planeta - mas ainda
se mostra modesto e, por isso, avança
a tímidos passos. O acordo assinado
por 45 países europeus que visa à uni-
formização dos padrões universitários
dos membros signatários, com o ob-
jetivo de fortalecer a competitividade
do modelo europeu de ensino superior
até 2010, ainda não surte efeitos claros,
mas é visto como uma alavanca para o
desenvolvimento do setor.

"O Processo de 'Bolonha teve um
grande impacto em Portugal e em
muitos países europeus que tiveram de
efetuar uma adequação dos currículos
universitários. Embora ainda seja cedo
para fazer uma avaliação confiável dos
resultados a que o processo vai conduzir,
posso afirmar que vivemos um momento



importantíssimo, especialmente porque
Bolonha gerou um debate significativo
em torno da missão, das finalidades e
dos objetivos do ensino superior", avalia
Tomás Patrocínio, diretor de Relações
Externas da Universidade de Lisboa.

A partir do momento em que a vida
universitária é toda reorganizada, dizem
estudiosos, abre-se espaço para se ques-
tionar uma série de fatores que pareciam
adormecidos no meio acadêmico, desde
a modernização da estrutura tecnológica
até pontos puramente didáticos, como a
conservadora relação professor-aluno
nas classes lusitanas. Conseqüência
direta: Portugal abriu os olhos para
os avanços e alternativas adotadas no
exterior e tem aprimorado o sistema
de ensino a ponto de suas principais
instituições finalmente aparecerem nos
principais rankings mundiais de edu-
cação, como os da Inglaterra, Estados
Unidos, China e Taiwan.

Neste sentido, aliás, a performance
do Brasil é um exemplo. "O Brasil se
sai cada vez melhor e para nós é uma
inspiração. No ranking de Taiwan, por
exemplo, estamos presentes, mas bem
atrás da USP e da Unicamp", afirma
Antônio Marques, vice-reitor da Uni-
versidade do Porto. No Performance
Ranking of Scientific Papers for World
Universities, realizado pelo Conselho
de Avaliação da Educação Superior
de Taiwan, a instituição portuguesa é
dona da 375a posição. A Universidade
de São Paulo desponta bem à frente,
conquistando um lugar entre os top
100, com a 94a posição.

Já o respeitado Times Higher
Education coloca a Universidade de
Coimbra na 319a entre as melhores,
pouco à frente da 341a posição ocupa-
da pela segunda e última universidade
portuguesa presente na lista, a Univer-
sidade de Lisboa.

É bem verdade que o reconheci-
mento internacional passou de utopia
para meta depois do Processo de
Bolonha. Com as melhorias e as pa-
dronizações frutos do acordo, Portugal
agora sonha em fisgar um lugar entre
os grandes centros universitários do
planeta - mesmo que a caminhada

ainda seja longa. O fato é que, com a
abertura de cada vez mais convênios
entre as instituições européias a partir
de Bolonha, o caminho fica mais fácil
para que as universidades portuguesas
sejam vistas e procuradas.

"A maioria das universidades por-
tuguesas está integrada em redes in-
ternacionais de ensino e de pesquisa e
nelas vai ganhando alguma visibilidade
através dos seus melhores professores,
estudantes e pesquisadores. Eviden-
temente que no contexto europeu e
internacional as possibilidades de com-
petição de Portugal são desvantajosas
em relação a outros países, mas ainda é
cedo para se ter uma real percepção do
que vão ser os resultados do Processo
de Bolonha", analisa Patrocínio.

Depois de séculos propagando uma
educação conservadora e voltada para o
próprio umbigo, Portugal acorda para a
importância da pesquisa e do desenvol-
vimento científico. "O progresso eco-
nômico hoje depende cada vez mais do
conhecimento. Jamais poderemos ser
reconhecidos como potências mundiais

se antes não nos consagrarmos como
centro de excelência universitária. Nos
demos conta disso apenas cinco ou dez
anos atrás, o que faz com o período
atual seja de mudanças profundas na
educação superior do nosso país",
observa Marques.

Também sob o ponto de
vista financeiro, o acordo
europeu trouxe um grande
alívio. Tradicionalmente

quem arcava com os custos do ensino
superior era o Estado, mas agora a obri-
gatoriedade de financiamento acaba no
primeiro ciclo (licenciatura), enquanto
o segundo (mestrado) e o terceiro (dou-
torado) ficam a cargo dos estudantes.
Com menos gastos e mais receitas, é
mais fácil investir em modernização
e aumento da qualidade. A questão,
agora, é não fazer com que a carga pese
sobre o lado mais fraco.

"As classes menos favorecidas já têm
tantos motivos para abandonar ou até
mesmo sequer entrar no ensino superior,
que este ponto fez a decisão ficar ainda
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mais difícil. Essa é a grande questão em
aberto no ensino superior português
hoje em dia. Alternativas eficazes e
mais justas vindas do exterior, como o
pagamento das mensalidades através
de crédito educativo, são valiosas",
explica o professor da Universidade
do Porto e doutor em Economia da
Educação, Pedro Teixeira.

Por meio do crédito educativo,
o aluno assina um contra-
to de empréstimo com um
dos bancos conveniados ao

Estado e adquire o direito de pagá-lo
depois da formatura e quando estiver
empregado. O valor das mensalidades
também varia de acordo com o salário
do recém-diplomado. Problema: muitos
dos créditos aplicam taxas de juros altas,
que podem chegar a 20%. "É tudo pla-
nejado de forma a manter o aluno que
não pertence à elite cada vez mais de
fora do sistema", analisa Teixeira.

Há dez anos as universidades públicas
do país são, na verdade, pagas. O aluno
gasta em média € l .000 por ano em taxas
de escolaridade. O sistema é comum na
Europa, mas os valores portugueses são
elevados se comparados com vizinhos
do continente. Na França, por exemplo,
a taxa é €210 para um mestrado.

Além disso, somadas aos custos de

vida, as taxas de custo médio de um
estudante chegam a €6.127, ou seja, 36%
do valor do Produto Interno Bruto (PIB)
per capita em Portugal. Para completar
o cenário desfavorável, as concessões de
bolsas de estudos estão longe do ideal:
apenas 24% dos alunos conseguem al-
gum auxílio, cujos valores não cobrem
todos os gastos. A bolsa de estudos média
em 2006 foi de €1.280 para o ensino
público e €1.688 para o privado.

Luisa Cerdeira, administradora da
Universidade de Lisboa, lembra que
apenas 15% dos universitários provêm
de famílias com baixo rendimento, de até
€720 mensais. "O ensino superior por-
tuguês é freqüentado majoritariamente
por jovens que provêm de famílias cujo
nível de escolaridade é muito superior ao
conjunto da população portuguesa. Por
exemplo, 36% dos pais dos estudantes
do ensino superior português tinham, em
2005, uma habilitação de grau superior,
enquanto na população portuguesa esse
nível é de apenas 11%. Visto sob outro
prisma, só 22% dos estudantes do en-
sino superior provêm de agregados fa-
miliares que têm apenas a escolaridade
básica (até l.° ciclo do ensino básico),
enquanto na população há cerca de 54%
nesse intervalo", explica.

Muitas universidades têm procurado
estabelecer parcerias com empresas a

fim de possibilitar que o aluno trabalhe
durante os estudos para conseguir arcar
com os custos universitários. No entanto,
a atividade em meio-turno, vista como
a ideal para conciliar estudo e trabalho,
ainda não está regulamentada no país.
Já o emprego em tempo integral é uma
prática corrente, apesar dos prejuízos
ao boletim dos adeptos. O Estatuto do
Estudante Trabalhador estabelece uma
série de vantagens ao aluno que não pode
esperar o final do curso para ingressar no
mercado de trabalho, como regime espe-
cial de dispensa de aulas ou realização
das provas em datas especiais.

Oferta de cursos de medicina apenas por universi
Ainda hoje, apenas as universidades públicas são licenciadas

para ensinar a prática médica, para o desgosto dos órgãos

privados, que tentam sem sucesso expandir os cursos junto

ao Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior.

Mesmo que de 2004 a 2008 o número de vagas em Medicina

tenha aumentado 36% - de 1.185 para 1.614 -, a demanda

ainda está longe de ser atendida.

Nos últimos anos, a polêmica conhecida dos brasileiros

sobre a abertura de novos cursos tomou de uma vez por to-

das o lugar nas discussões acadêmicas portuguesas. De um

lado, associações médicas protegendo o setor e o governo

supostamente preocupado com a qualidade dos cursos, e de

outro as instituições privadas querendo expandir seu campo

de atuação. "Não é um problema que se resolva com uma

varinha mágica, pois é preciso assegurar a qualidade e o rigor

indispensáveis às exigências do ensino superior. Mas essa ca-

pacidade de absorção da demanda está esgotada no ensino

público em Portugal, e o Estado teima em não autorizar mais

cursos de Medicina em instituições privadas. É uma grande

injustiça", argumenta João Redondo, presidente da Associação

Portuguesa de Ensino Superior Privado. A conseqüência é que

todo ano dezenas de estudantes deixam Portugal para estudar

em outros países onde existem vagas nos cursos de Medicina,

mesmo que o preço seja alto.



Para Luisa Cerdeira, o papel das
instituições privadas foi importante no
sentido de alargar a inclusão dos alu-
nos carentes, embora reforce o injusto
sistema de alunos pobres freqüentando
escolas privadas ao passo que os ricos
tomam as vagas das públicas. Logo
após a queda da ditadura de Antônio
Salazar, em 1968, um boom de uni-
versidades privadas passou a oferecer
a baixos custos dezenas de cursos
chamados "de papel de lápis", os de
Ciências Humanas e Sociais, suprindo
uma demanda que o poder público não
tinha condições de absorver na época

(anos 80 e 90). No período salazarista,
entravam no ensino superior apenas
24 mil estudantes por ano. Hoje, esse
número aumentou quase 1.500%, che-
gando a 350 mil alunos ao ano.

Com o passar do tempo, mui-
tas das instituições privadas
fecharam, outras foram
obrigadas a se especializar

em algum domínio para continuarem
em atividade e os cursos que exigiam
grandes investimentos em recursos
físicos, técnicos e humanos, como
Medicina, permaneceram sob a cus-
tódia governamental.

O acesso às vagas, tanto públicas
quanto privadas, se dá por meio do
desempenho do aluno durante o ensino
médio. Maiores notas significam melho-
res classificações e, logo, mais chances
de entrada em cursos disputados e com
sistema de acesso limitado (numerus
clausus) apertado. Para entrar no curso
de Farmácia, por exemplo, é necessária
uma média de 17 sobre 20.

Tradicionalmente, as classes mais
prestigiadas estão distribuídas entre
as 14 universidades públicas, onde
todo ano abrem-se mais de 50,7 mil
vagas - ou um sétimo do volume total
de novos alunos que ingressam no
ensino superior.

"Não podemos falar em acesso
democrático quando a liberdade de
escolha e a igualdade de oportunidades
não são garantidas. Enquanto a esco-
lha dos estudantes e das famílias for
condicionada por constrangimentos de
ordem financeira e social, não podemos
falar em acesso democrático ao ensino
superior", afirma João Redondo, pre-
sidente da Associação Portuguesa de
Ensino Superior Privado.

Uma das saídas adotadas tem sido
o incentivo às carreiras voltadas à
tecnologia e à ciência, o que também
fortaleceria Portugal no cenário in-
ternacional. "É a tecnologia e a ciên-
cia que fazem de Harvard a melhor
universidade do mundo. Temos de
mostrar para os adolescentes quanto
as profissões ligadas à pesquisa po-
dem ser tão gratificantes quanto as
tradicionais Medicina, Direito ou
Engenharia", diz Antônio Marques,
da Universidade do Porto, autora do
projeto Universidade Júnior. A ini-
ciativa consiste em levar um pouco
do ambiente acadêmico das áreas de
pesquisa às escolas de ensino médio,
ao mesmo tempo em que os alunos
interessados podem fazer estágios na
própria universidade para melhor co-
nhecer o funcionamento de cursos como
Física, Matemática e Biologia. •

dades públicas gera migração para o exterior
"Os alunos que se decidem desde cedo pela Medicina

já começam a aprender espanhol no início da adolescência,

porque sabem que correm o risco de ter de estudar na Espa-

nha para poder realizar os seus sonhos. Ao mesmo tempo, as

melhores universidades privadas de Portugal têm hospitais

super bem-equipados e um quadro docente excelente. Mas

não merecemos sequer uma explicação do ministro sobre por

que o nosso curso é sistematicamente vetado", questiona Al-

cina Martins, vice-reitora da Universidade Lusófona do Porto,

que abriga 11 mil estudantes.

Visto como um mal necessário em nome da qualidade

do ensino, o sistema de acesso limitado aos cursos (numerus

clausus) é apontado também como um dos fatores que pro-

vocam o abandono universitário em Portugal. Os índices de

desistência variam entre 12% e 30%.

Autor de um estudo sobre o assunto pelo Centro de Estudos

Sociais da Universidade de Coimbra, o pesquisador José Manuel

Mendes sustenta que mesmo os alunos com altas médias no

exame nacional de ensino secundário não conseguem vaga se o

curso desejado é um dos mais concorridos. Migram para cursos

sem motivação e terminam por abandonar a universidade.

Segundo Mendes, muitos alunos ingressam na terceira ou

na quinta opção de curso, frustração que em cerca de 15% dos

casos acaba ocasionando a desistência da graduação.
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