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resumo 
 

 

Actualmente Timor-Leste busca por uma reconstrução e desenvolvimento 
sustentável para reduzir a pobreza extrema existente. O modo de responder a 
este grande desafio é, entre outros mecanismos, a produção de uma “pool” de 
recursos humanos qualificados capaz de responder cabalmente. A importância 
do Ensino Superior na produção dessa “massa crítica” é indiscutível. 
 
Este estudo tentou, através da análise comparativa de teorias sobre os 
sistemas de ensino superior e do estudo de casos múltiplos, apresentar as 
diversas opções existentes, detalhando para cada uma delas, as filosofias, os 
paradigmas, estratégias e objectivos. Recorreu-se a uma análise SWOT dos 
diferentes sistemas que permitiu identificar os pontos fortes e fracos, 
oportunidades e ameaças dos diferentes sistemas comparados, como base 
para sustentar uma proposta de Sistema de Ensino Superior a Timor-Leste. 
Dos vários Sistemas de Ensino Superior estudados, aquele que parece ser 
mais adequado ao contexto e desafios de Timor-leste foi um Sistema Dual 
pós-secundario, constituído por um sector Universitário integrado e outro, de 
Escolas e Colégios. 
 
A proposta foi testada em relação à sua capacidade de resposta para a 
procura de ensino superior e a formação de quadros, e o seu grau de 
aceitação junto de vários “stakeholders” de Timor-Leste. As projecções 
parecem corresponder às necessidades de Timor-Leste, e as respostas à 
sondagem mostram que todos os interlocutores apoiam a ideia de um sistema 
que possa dar uma resposta rápida aos desafios da reconstrução, 
nomeadamente na produção de técnicos de nível médio, e também, encontrar 
formas de melhorar a qualidade do sistema educativo como um todo, 
começando por gerar bons profissionais e diplomados. 
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abstract 

 

Currently East Timor is searching to rebuild and develop in a sustainable way 
to reduce the extreme poverty in this country. As a strategy to respond to the 
challenge, along with other mechanisms, is the creation of a "pool" of qualified 
human resources capable of meeting this need. The importance of the 
establishment of a higher education system is vital for the creation of this 
critical human resource. 
 
This study presents a comparative analysis of theories of existent higher 
education systems and explores multiple case studies as a way to demonstrate 
the options available, which covers the philosophies, paradigms, strategies and 
objectives. 
 
Exploring the SWOT analysis of the different theories provided the basis to 
sustain the proposal for the establishment of a higher education system in East 
Timor. 
 
Through the findings, the system that seemed most viable and applicable for 
the context and the challenges faced by East Timor is the "dual post-secondary 
system", constituted by an integrated University Sector and by Sector of 
Schools and Colleges. 
 
The proposal was tested in relation for its capacity to respond to higher 
education demands and the creation of qualified professionals. We also 
interview East Timor "stakeholders" to know about their opinion. 
 
These projections seem to correspond to the needs of East Timor. The 
inquiries undertaken demonstrated that all relevant parties support the idea of a 
system able to respond effectively to the challenges faced in the rebuilding 
process, particularly the need to focus on the creation of intermediate 
technicians. Additionally, finding ways of improving the quality of the education 
system as a whole by creating high qualified professionals and diplomats. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A razão de ser deste trabalho reside na forte convicção de que um sistema 
educativo bem estruturado e dimensionado poderá responder às grandes prioridades de 
uma nação e de uma sociedade em (re)construção. O Ensino Superior desempenha hoje um 
papel crucial no desenvolvimento social, cultural e económico das sociedades modernas. 
As Instituições de Ensino Superior (IES) têm sido frequentemente vistas como instituições-
chave no processo de desenvolvimento e nas mudanças sociais. O papel mais explícito que 
as mesmas têm desempenhado é a produção de elevadas capacidades e competências 
laborais e de resultados de investigação, para responder às necessidades económicas, 
sociais e políticas. Segundo a UNESCO (1998)1, sem instituições de ensino superior e de 
investigação adequadas, nenhum país conseguirá assegurar um desenvolvimento endógeno 
e sustentável e, em particular, reduzir o fosso diferencial entre os países desenvolvidos e os 
países “em desenvolvimento”. O Banco Mundial2 também sustenta a premissa de que “o 
Ensino Superior não pode garantir um rápido desenvolvimento económico, mas o 
progresso sustentado é impossível sem ele”. Aquela entidade acrescenta ainda que, durante 
os períodos de transformação social, as IES desempenham um papel preponderante na 
construção de novas instituições da sociedade civil, ao encorajar e facilitar novos valores 
culturais, assim como ao formar e socializar os membros da nova “elite” social. Daí o 
mesmo relatório recomendar a cada país em desenvolvimento que torne o debate sobre o 
papel do ensino superior numa prioridade nacional e determine, realisticamente, o que o 
ensino superior lhe pode proporcionar (WB, 2000). Em 2002, o Banco Mundial3 vem 
reforçar uma vez mais a importância e o carácter urgente de tornar o ensino superior num 
ponto obrigatório na agenda de desenvolvimento dos países e recomenda vivamente aos 
governos que apoiem as suas IES, no sentido de se tornarem progressivamente inovadoras 
e receptivas às exigências das economias da concorrência globais fundadas no 
conhecimento. O ensino superior pode fazer a diferença entre uma economia dinâmica e as 
que são marginalizadas (WB:2002). 

 
Este estudo pretende ser um pequeno contributo para a criação de uma base ao 

desenvolvimento de políticas de ensino superior em Timor-Leste. 
 
Nesta linha de pensamento, há que ter presentes os actuais e futuros desafios. Há 

que definir com clareza as metas do ensino superior de forma a facilitar as tomadas de 
decisão. No nosso ponto de vista, as ideias básicas4 que um tal sistema deveria acolher, 

                                                 
1 UNESCO (1998). Word Declaration on Higher Education for the twenty-first century: Vision and Action. 
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm (26.5.04). 
2 WORLD BANK (2000). HE in developing countries – Peril and Promise. Washington D.C.: WB. 
3 WORLD BANK (2002). “Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education”. 
Washington D.C.: WB. Citado em SALMI, J. (2003). Looking Ahead: Higher Education and Knowledge 
Societies. In Higher Education in Europe, vol. XXVII, n.º1. 
4 Inspiradas do “White Paper on Higher Education” da África do Sul. 
http://education.pwv.gov.za/Policies%20and%20Reports/ “The transformation and reconstruction of HE” 
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são: 
 
� Um SES que reflicta o actual contexto de Timor-Leste, onde se têm registado grandes 
mudanças a todos os níveis e sectores da sociedade, assim como seja capaz de criar e 
desenvolver uma cultura de valores e práticas de uma sociedade plural, democrática e 
moderna, além de resgatar, conservar e valorizar o património cultural nacional;  
 
� Um SES capaz de corrigir um sistema educativo exclusivo, elitista e de qualidade 
questionável, como herança dos regimes anteriores, e atender a uma nova ordem social, 
servindo as necessidades da nação e respondendo às novas realidades e oportunidades. 
Para ultrapassar este legado do passado e produzir a “massa crítica” necessária à 
reconstrução e desenvolvimento nacional, é crucial conceber uma estratégia clara para o 
Ensino Superior.  
 
� Um SES que seja sensível aos interesses e necessidades de uma economia global cada vez 
mais fundada em novas tecnologias e conhecimento, onde a produção de competências e 
de indivíduos altamente treinados e qualificados é uma exigência primária para 
ultrapassar os desafios da reconstrução e da concorrência internacional.  
 
� Um SES capaz de contribuir e apoiar o processo de implementação e consolidação das 
grandes linhas orientadoras consagradas no Plano de Desenvolvimento Nacional de 
Timor-Leste, onde se realça a importância do desenvolvimento humano e social como a 
chave “para o desenvolvimento da Nação, na redução da pobreza, na promoção do 
crescimento económico e na melhoria dos modos de vida da sua população” 
(PDN:2002)5, com vista a alcançar as aspirações dos timorenses expressas na “Visão 
2020”6. 
 

Mas interessará, fundamentalmente, ganhar consciência dos desafios que o futuro 
trará e definir claramente as metas do SES, de modo que os decisores políticos as possam 
usar para “visionarem o sistema como um todo e determinarem aquilo em que cada 
componente pode contribuir para o bem público”7.  

 
Tendo estas ideias como pano de fundo, o estudo orientou-se de forma a “ser 

sustentado com conhecimento histórico e comparativo acerca da contribuição do ensino 
superior para o desenvolvimento social, económico e político” (WB:2000). Assim tomou-
se como imperativo conhecer sistemas em diferentes contextos geográficos. 
 

Portanto, o objectivo geral do estudo é responder à seguinte pergunta: “Que 
sistema de ensino superior se pode propor para Timor-Leste à luz das teorias e experiências 
disponíveis?”. 

                                                                                                                                                    
(15.6.2004) 
5 COMISSÃO DO PLANO (2002). Plano de Desenvolvimento Nacional de Timor-Leste. Díli: UNDP.  
6 COMISSÃO DO PLANO (2002). East Timor 2020: Our Nation, Our Future. Díli: S/e. 
7 Idem - nota 2. 
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Procurou-se, assim, começar por realizar uma análise comparativa de sistemas de 

ensino superior de vários países, sob diferentes categorias de classificação, a fim de 
encontrar conceitos, filosofias, abordagens, políticas relevantes para o desenho de 
estruturas e sistemas de ensino superior. Esta foi a base que se tomou para fundamentar a 
formulação de uma proposta de sistema de ensino superior para Timor-Leste. 

 
Apesar da área de estudo “Sistemas de Ensino Superior” ser bastante complexa e de 

difícil abordagem global, autores como Ahola (1997)8 têm tentado definir as diferentes 
formas de análise do ensino superior. Contudo, tal como em outras áreas de conhecimento, 
nenhuma abordagem consegue ilustrar fielmente a globalidade e complexidade dos SES. 
Daí a opção de muitos estudiosos ter sido a de limitar e focalizar a área de estudo. No 
nosso caso, debruçar-nos-emos apenas sobre as estruturas formais (e informais, caso se 
justifique), padrões de sistemas, modelos de instituições de ensino superior, procurando 
compreender a sua evolução histórica, fundamentação e objectivos estratégicos. Esta 
avaliação não seria coerente se não fossem tidos em consideração os factores conjunturais 
e contextuais, tanto locais, nacionais como globais. Importa, contudo, salientar que, apesar 
destes factores e tendências parecerem afectar semelhantemente todos os sistemas, 
nomeadamente os países mais desenvolvidos, a forma como cada país reagiu perante tais 
conjunturas foi diferenciada, o que se reflectiu, em última análise, nos diferentes desenhos 
de estruturas e padrões de sistemas existentes actualmente.  

 
A tese está dividida essencialmente em duas grandes partes: a PARTE I debruça-se 

na questão metodológica e conceptual; a PARTE II, nos estudos de caso, incluindo o caso 
de Timor-Leste e a proposta propriamente dita. E, como complemento ao estudo, estimou-
se a capacidade de resposta do sistema proposto, em termos da procura e da produção de 
quadros, tendo-se também realizado um ensaio de aceitação da proposta junto de algumas 
personalidades e académicos timorenses. 

                                                 
8 Segundo este autor, as diversas formas de abordagem ao ES poderão ser (i) uma simples listagem de todas 
as instituições que a legislação abrange; (ii) através dos vários Actos Institucionais que determinam as 
funções das IES; ou ainda (iii) através das características e evolução da instituição universitária, como a 
autonomia institucional, a liberdade académica, as estruturas, a governança, etc. - AHOLA, S. (1997). 
Different but Equal – Student Expectation and the Finnish Dual Higher Education Policy. In European 
Journal of Education, vol. 32, n.º 3, 291-301. 
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1. QUESTÕES METODOLÓGICAS 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 
As ciências sociais, ao contrário das ciências exactas, têm tido dificuldades em se 

afirmarem nos domínios da ciência por serem “produtos predominantemente ideológicos” 
(Sedas Nunes: 2001)9, nomeadamente no debate sobre quais os problemas a investigar e 
em que teorias e métodos se basear para os estudar (Giddens and Turner:1987; 
Rosenau:1992: Seideman:1994; Baert 1998)10.  

 
A investigação no Ensino Superior, para além daquelas dificuldades associadas à 

investigação de ciências sociais, sofre ainda os efeitos de envolver abordagens 
interdisciplinares. Esta circunstância pode ser considerada tanto um ponto forte como um 
ponto fraco. É um “ponto forte”, porque estudiosos de diferentes disciplinas das ciências 
sociais (ex.: sociologia, ciência política, economia, história, etc.) têm dado contributos 
significativos ao desenvolvimento da investigação em áreas de estudos de ensino superior. 
Mas a interdisciplinaridade é simultaneamente um “ponto fraco”, porque, em parte, 
contribui para a inexistência de uma metodologia própria. Na verdade, a investigação sobre 
o ES toma, por empréstimo, metodologias de outras áreas, o que poderá ser, também, 
enriquecedor.  

 
A complexidade e a importância do ensino superior têm estimulado, de forma 

progressiva, a atenção de investigadores da área da educação, embora em número muito 
restrito. Estes estudiosos, antes mais interessados em níveis primários e secundários, 
contribuíram assim para o desenvolvimento de um campo distinto e específico de estudo. 
Em qualquer caso, a interdisciplinaridade tornou o estudo do ensino superior numa área de 
investigação original e inovadora, apesar de poder ser um obstáculo para a criação de uma 
comunidade de investigação permanente (Altbach: 2002)11. Apesar destas reconhecidas 
questões, tem-se assistido ao desenvolvimento e consolidação de metodologias de 
investigação adequadas ao estudo dos diversificados problemas do ensino superior. Em 
particular, abunda na literatura especializada a referência a obras, artigos, publicações, etc. 
que recorrem a estudos de casos ou estudos comparativos para se debruçarem sobre 
problemas importantes e actuais do ensino superior (Slaughter:2001). Optou-se, neste 
trabalho, pelo uso de uma metodologia de estudos comparados. Esta parece ser a que 
melhor preenche os requisitos dos investigadores, na falta, por enquanto, de uma 
metodologia própria (Altbach:2002). Associados a este tipo de abordagem estão 

                                                 
9 NUNES, A. Sedas (2001). Questões preliminares sobre as Ciências Sociais. Lisboa: Editorial Presença. 
10 Referenciados em SLAUGHTER, S. (2001). Problems in comparative higher education: political economy, 
political sociology and postmodernism In Higher Education. Kluwer Academic Publisher: Netherlands, n.º1, 
389-412.  
11 ALTBACH, P. (2002). Research and Training in Higher Education: The State of Art In Higher Education 
in Europe, vol. XXVII, n.º 1-2, 153-168. 
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igualmente algumas limitações e riscos a considerar, que oportunamente destacaremos 
aquando do desenho da metodologia a seguir no nosso estudo. 
 

Postas estas considerações, o tipo de abordagem que se adoptou para a revisão 
bibliográfica foi exactamente o de conhecer e compreender as estruturas sistémicas de 
diferentes países e regiões, de forma a ter uma percepção global da diversidade sistémica 
existente e a comparar e classificar os SES de acordo com os modelos tradicionais de 
referência (Humboldt, Newman, Napoleónico). Procurou-se ainda enquadrá-los nos vários 
modelos surgidos após a 2ª Guerra Mundial (Cerych e Furth: 1972; M. Trow:1974; U. 
Teichler: 1988; P.Scott:1995). 

 
M. Trow (1974) concebeu os padrões de sistemas de ensino superior com base na 

“procura”, prevendo a passagem de um sistema tradicionalmente elitista para massificado e 
a caminho de um sistema universal. Os restantes modelos, desenvolvidos no pós-guerra, 
optaram por uma perspectiva de “oferta” de ensino pós-secundário, reflectindo as 
diferentes formas de ensino (conceptuais, polivalentes, monolíticas, vocacionais, 
profissionais, universitárias, não-universitárias, etc.). Esta opção, no fundo, é a combinação 
dos três modelos tradicionais de referência, adaptada às novas conjunturas económicas, 
tecnológicas, políticas e sociais da actual complexidade global da sociedade de 
conhecimento. Tal combinação depende dos interesses e do desenvolvimento dos factores 
contextuais dos países, que, por vezes, são planeados (ex.: Califórnia), outras vezes 
aleatórios – foi o que aconteceu em alguns países europeus como consequência de uma 
massificação não planeada nas décadas de 60-70 (ex.: França, Portugal). 
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1.2. DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

 
Desenhar uma metodologia de investigação requer, teoricamente, uma abordagem 

do geral para o específico, do abstracto para o concreto. Este processo passa 
essencialmente por quatro fases12: (i) a definição da estratégia, ou seja, que ideias devem 
nortear a recolha e a análise dos dados, de modo a estabelecer o caminho a seguir; (ii) o 
quadro conceptual em que se baseiam essas ideias ou essa estratégia; (iii) as questões de 
“quem” e de “o quê” vai ser estudado; (iv) as técnicas e os procedimentos que vão ser 
adaptados para a recolha e análise dos materiais empíricos; (v) as limitações e os riscos. 
 
 

1.2.1. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 
Para este estudo, pretendemos seguir uma estratégia metodológica capaz de nos 

apresentar a panóplia de modelos de instituições e padrões de sistemas de ensino superior 
existentes, passíveis de serem comparados entre si, de modo a identificar os pontos fortes e 
as respectivas fragilidades, as vantagens e as desvantagens de uns em relação aos outros. 
Esta análise deve permitir retirar argumentos válidos para sustentar uma proposta de 
Ensino Superior para Timor-Leste. A escolha estratégica recaiu, assim, sobre “estudos de 
casos múltiplos” ou estudos comparativos13, por tornar possível a comparação entre os 
vários sistemas, a qual, conjugada com a técnica de análise “grounded theory”, permite 
categorizar os diferentes sistemas de ensino superior dentro dos modelos teóricos 
existentes. Porém, torna-se igualmente necessário, nos estudos de caso, conhecer e 
compreender a evolução e a estrutura dos diferentes sistemas de ensino superior, o que 
implica uma abordagem metodológica histórica14 e descritiva. Portanto, este é, no fundo, 
um estudo holístico, por recorrer a múltiplos métodos de pesquisa, recolha e análise de 
dados. 
 

                                                 
12 PUNCH, K. (1998). Introduction of Social Research – Quantitative & Qualitative Approaches. London: 
Sage Publication, 66-68. 
13 O estudo de caso é mais uma estratégia do que um método. Goode e Hatt, referenciados por Punch (1998), 
diziam não ser igualmente uma técnica específica, mas sim “uma forma de organizar os dados sociais de 
modo a preservar o carácter unitário do objecto social a ser estudado”. Existem três tipos de casos de estudo: 
(1) intrínseco – quando o estudo tem como objectivo aprofundar um melhor conhecimento de um 
determinado caso particular; (2) instrumental - quando um particular caso é estudado no intuito de dar um 
contributo a um determinado tema ou na redefinição de teoria; (3) colectivo – quando o estudo de caso 
instrumental abrange vários casos, para aprender mais sobre um determinado fenómeno. Estudos 
comparativos são um exemplo de um estudo de caso colectivo. Estuda vários casos simultaneamente com a 
finalidade de aprofundar conhecimentos em determinada matéria e saber o “estado de arte” da mesma, 
através de cruzamento de dados sociais (Punk: 1998).  
14 A investigação histórica é uma investigação orientada para o passado, que procura responder a uma 
questão actual através de um estudo intensivo de materiais já existentes. Tem como propósito ajudar a 
perceber e a explicar o “quê” ou o “quando” ou ainda a perspectivar o futuro de um determinado fenómeno 
BELL, J. (1993). Como realizar um projecto de investigação – Trajectos. Viseu: Gradiva. 



10 

A conjugação desta estratégia com os métodos e técnica escolhidos só seria 
possível através do método de investigação qualitativa15, embora, para determinadas 
variáveis específicas de estudos comparados, se recorra a dados estatísticos como 
instrumento de recolha de dados. 
 
 

1.2.2. QUADRO CONCEPTUAL 

 
Nesta lógica estratégica, o quadro conceptual começaria por (i) definir os conceitos 

e vislumbrar os diferentes padrões de sistemas e modelos institucionais existentes, (ii) 
encontrar as teorias que os fundamentam, para posterior (iii) estudo de casos múltiplos, 
contextualizando-os nos padrões e modelos teóricos de SES encontrados. Pretende-se 
igualmente (iv) identificar as potencialidades e fragilidades de uns padrões em relação a 
outros, através da análise SWOT, e assim, (v) encontrar argumentos válidos para sustentar 
uma proposta de SES para Timor-Leste.  
 
 

1.2.3. SISTEMAS OBJECTO DE ESTUDO 

 
Tencionamos abordar, no estudo, SES de vários países localizados em diferentes 

continentes (América, Europa e Ásia), com o objectivo de fornecer uma imagem global da 
diversidade sistémica existente. 
 

A selecção dos países baseia-se nos seguintes critérios: 
 

(1) Países cujos sistemas serviram de modelo a muitos outros: Inglaterra, Alemanha, 
França, E.U.A., Holanda, Japão e Singapura. 

(2) Países que, por questões históricas e circunstanciais, têm fortes influências em 
Timor-Leste: Portugal, Indonésia e Austrália. 

(3) Países emergentes com condicionalismos semelhantes aos de TL (pós-guerra, apoio 
internacional, etc.): alguns países de África. 

(4) Outros países que poderiam servir de referência a Timor-Leste, por diferentes 
razões - uns pela proximidade regional, outros pela dimensão ou ainda por serem 
pequenos sistemas bem sucedidos: Finlândia, Dinamarca, Islândia, Chile, Malásia, 

                                                 
15 A metodologia de investigação qualitativa consiste em práticas interpretativas e num conjunto de materiais 
que tornam o mundo visível. Este método envolve estudos já realizados de recolha de inúmeros materiais 
empíricos, como estudos de caso, análise de textos, entrevistas, etc., que descrevem a rotina, os momentos 
problemáticos, os fenómenos e a relevância na vida de uma entidade. Ligado a esta metodologia está o 
conceito de montagem que consiste na recolha de informações relevantes, analisadas, (re)organizadas e 
sequenciadas, segundo a interpretação do investigador, por forma a conceber uma nova abordagem e 
perspectiva acerca de um tema já estudado. DENZIN, N. e LINCOLN,Y. (2000). Handbook of Qualitative 
Research. London: Sage Publication, Inc., 2ª ed., 782-783. 
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Filipinas e China. 
 

Contudo, por motivos de calendarização da realização deste trabalho, o mesmo vai 
recair, primordialmente, nos dois primeiros grupos. Os restantes grupos serão tomados 
apenas como exemplos pontuais.   
 
 

1.2.4. TÉCNICAS DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

 
A “grounded theory” 16 é uma técnica de recolha e análise de materiais empíricos 

que tem como objectivo a compreensão das experiências (pessoas, instituições, etc.) de 
forma rigorosa e tão detalhada quanto possível. Esta técnica consiste na identificação de 
categorias e conceitos que emergem nos textos e da forma como se inter-relacionam e no 
seu enquadramento em teorias formais. Neste caso, procura-se enquadrar os diferentes 
sistemas de ensino superior em modelos teóricos existentes. Uma das técnicas baseia-se na 
recolha de ideias-chave que emergem dos vários documentos, na sua identificação e no seu 
agrupamento em categorias temáticas. À medida que as categorias codificadas emergem, 
torna-se necessário agrupá-las em modelos teóricos. Pode dizer-se que a codificação 
constitui o âmago de uma análise textual. Embora esta técnica tenha como um dos seus 
objectivos a reconceptualização de conceitos e modelos, aqui ela será usada apenas como 
uma via para uma melhor compreensão, definição e sistematização dos sistemas, de modo 
a que se possa fundamentar melhor uma proposta de sistema de ensino superior para 
Timor-Leste.  

 
Outra prática muito corrente desta técnica metodológica é a comparação e o 

contraste de temas e conceitos. “Quando”, “porquê” e “em que condições” são questões 
comuns, frequentemente usadas como técnicas nos métodos comparativos. É o que se 
pretende igualmente fazer. Recorreremos também à historiografia17 como outra forma de 
explorar as perguntas de investigação, factos e/ou de tentar perspectivar as futuras 
orientações/ direcções dos SES a estudar. A descrição das respectivas estruturas (sectores, 
graus, ciclos, duração, etc.) terá como objectivo retratar a situação tal como ela é, de modo 
a facilitar também a comparabilidade dos sistemas. 
 

O método de estudos comparativos, no campo das ciências sociais, tem sido 
frequentemente usado em estudos inter-culturais para analisar e explicar as similitudes e as 
diferenças entre as sociedades. No nosso estudo, vamos usá-lo para analisar e explicar as 
similaridades e diferenças entre sistemas de ensino superior de diferentes países. As 
comparações têm servido como uma ferramenta para desenvolver classificações de 
fenómenos sociais e para estabelecer algo que possa servir de explicação. Pensamos ser 

                                                 
16 DENZIN, N. e LINCOLN,Y. (2000). Handbook of qualitative research. London: Sage Publication, Inc., 2ª 
ed., 782-783. 
17 ANDERSON, G. e ARSENAULT, N. (1998). Fundamentals of educational research. London e NY: 
Routledge Falmer,2ª ed., 94-99. 
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esta a melhor forma de compreender os diferentes contextos nacionais que originaram as 
particularidades dos respectivos sistemas de ensino.  
 

1.2.5. LIMITAÇÕES E RISCOS 

 
Estamos conscientes de que a metodologia de investigação comparada e histórica 

envolve alguns riscos18 pelas seguintes razões: (1) para retratar fielmente os sistemas de 
outros países há que ter um profundo conhecimento das suas realidades; (2) não se sabe 
exactamente quais os pressupostos, os conceitos e os parâmetros de comparabilidade em 
que se basearam os estudos. Para minimizar tais riscos, a nossa recolha de dados vai incidir 
em textos produzidos por especialistas das próprias nações, nomeadamente em estudos 
comparativos já realizados por organismos internacionalmente credenciados (OCDE, WB, 
CHEPS, CIPES, revistas científicas, etc.) como fontes de informação. O estudo produzido 
por especialistas dos respectivos países sob o tecto de uma mesma instituição internacional 
minimiza grandemente os riscos acima mencionados.  

 
A grande limitação da metodologia histórica é a dificuldade de chegar a conclusões 

globais que sirvam de padrão universal, visto cada caso ser um caso. Contudo, o objectivo 
em utilizar este método, neste estudo, não é obter uma conclusão, mas sim apenas conhecer 
as filosofias, os conceitos e os paradigmas subjacentes a cada sistema e como estes factores 
se conjugaram para dar resposta aos desafios ao longo dos tempos.  

 
Quanto à investigação qualitativa, a sua limitação é relativa à validação interna dos 

instrumentos usados, visto a qualidade da investigação estar intrinsecamente ligada às 
competências e capacidades do investigador, à sua habilidade para compreender e 
apreender, bem como à perspicácia para interpretar a informação recolhida. Dado que o 
próprio investigador, neste caso, é considerado o instrumento de recolha, a forma de 
comprovar a validade do método é salvaguardar meticulosamente todas as fontes de 
informação utilizadas, usando cópias, notas das comunicações e reflexões elaboradas 
durante o processo de pesquisa. Este também é um dos riscos inerentes aos “estudos de 
caso”, uma vez que diferentes investigadores poderão retirar diferentes ilações, o que 
poderia induzir a uma falta de confiança nos factos apresentados. A forma de minorar este 
risco é recorrermos a várias fontes de informação, pois a validação é dada pela 
confirmação das diferentes fontes19. 
 

As limitações que podemos verificar numa análise “top-down” é que, muito embora 
esta percepção, teoricamente, pareça ser prática comum, a realidade não parece reflectir 
esta visão hierárquica formal, visto que podemos assistir a uma situação inversa como, por 
exemplo, a configuração das estruturas macro poderem ser influenciadas por factores do 
micro ambiente, ou seja, por uma perspectiva “bottom-up”. Portanto, há que considerar 

                                                 
18 Social research update. “Comparative Research Methods”. http://www.soc.surrey.ac.uk/sru/ (28.9.2004). 
19 ANDERSON, G. e ARSENAULT, N. (1998). Fundamentals of educational research. London e NY: 
Routledge Falmer,2ª ed. 
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estes dois fluxos de impacto de modo que o estudo reflicta verdadeiramente a situação em 
estudo. (Kogan et al: 2000) 
 
 

1.2.6. Outras considerações  

 
Relativamente aos estudos de caso, estes têm vindo a tornar-se um ex-líbris da 

metodologia de investigação qualitativa. Contudo, não é uma escolha metodológica, mas 
uma estratégia de pesquisa, pois, como forma de investigação, o estudo de caso é definido 
pelo interesse individual dos casos e não pela metodologia sobre eles usada. Por outro lado, 
tem subjacente a questão “o que se poderá aprender a partir de um determinado caso?”. Daí 
pretendermos comparar vários casos (sistemas de diferentes países), para encontrar 
características que melhor possam enquadrar o actual contexto de Timor-Leste.  

 
Este vai ser o quadro estrutural pelo qual os estudos de caso comparativos se vão 

basear, sem que se perca, todavia, a linha de orientação dada pelas questões de 
investigação. 
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2. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

2.1. CONCEITOS BÁSICOS 

 
Como se referiu já, um dos objectos de estudo são os sistemas de ensino superior de 

uma série de países seleccionados por critérios destacados no capítulo 2. Importa, por isso, 
antes de iniciar qualquer dissertação sobre a diversidade de estruturas sistémicas de ensino 
superior e em que se fundamentam, definir conceptualmente o “ensino superior”, o 
“sistema” e os “sistemas de ensino superior”. 

 
Para este estudo, consideramos “ensino superior” todo o tipo de ensino e formação 

formais de nível pós-secundário, independentemente da sua duração, grau e/ou natureza, 
bem como do tipo de instituição que os oferece.  

 
Um “sistema”, por definição enciclopédica, é um conjunto de partes coordenadas, 

dependentes umas das outras, qualquer que seja o assunto ou obra de que se trate. Steyn 
(2000)20 define a estrutura do sistema educativo como um conjunto complexo de 
componentes (políticas educativas, administração, estruturas de ensino e serviços de 
apoio), organizados sequencialmente, para fazer chegar o ensino/formação de forma 
efectiva à população-alvo.  

 
Num sistema de ensino superior, podemos considerar as “partes/componentes” 

como subsistemas. Subsistemas esses que interagem de forma planeada ou aleatória e cujo 
resultado influencia o comportamento do sistema como um todo. Enquanto não houver esta 
interacção e, de uma certa forma, interdependência das partes, não se pode chamar de 
“sistema”. A Inglaterra, por exemplo, apenas admitiu a existência de um sistema de ensino 
superior quando as suas estruturas governativas e universitárias começaram a cooperar 
efectivamente e a trabalhar para o mesmo fim. (Shattock, M. 199621; P.Scott: 1995) 

 
Portanto, só se deve considerar que existe “sistema” de ensino superior quando 

houver uma certa coordenação e interacção entre as partes envolvidas e quando estas 
interagirem continuamente com o envolvente externo e outros subsistemas. Assim, quanto 
mais complexa e heterogénea fosse a envolvente externa, mais complexos e diferenciados 
seriam os subsistemas da organização e, por conseguinte, o sistema como um todo. 

 
Vários foram os estudiosos ou organizações especializadas que se debruçaram 

                                                 
20 STEYN, H. e WOLHUTER (2000). Education Systems of Emerging Countries: Challenges of 21st 
Century. Noodbrug: Kenrkogie Vitgewers. 
21 SHATTOCK, M. (1996). The Creation of a University System. UK: Blackwell publishers. 
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sobre esta temática. Por exemplo, Burton Clark (1996)22 faz transparecer a 
interdependência do Sistema de Ensino Superior com outros (sub)sistemas através da 
teoria do “Triângulo de Coordenação”, composto por três forças principais de coordenação 
e controlo das actividades das IES: (i) a oligarquia académica, (ii) o mercado e (iii) a 
autoridade do Estado. Aquele autor sustenta a tese de que estas são as forças que 
determinam a actuação e a estrutura dos sistemas de ensino superior. A importância dessas 
forças/subsistemas depende do contexto específico de cada país. Martin Trow23, na 
determinação do grau de autonomia institucional, realça a importância que a envolvente 
tem sobre as instituições, nomeadamente na combinação de três factores essenciais: (i) a 
confiança, (ii) o mercado e (iii) a prestação de contas. Confiança nas IES em se auto-
regularem, de acordo com os princípios gerais estabelecidos. O poder do mercado em 
impor determinadas condições. E a prestação de contas das IES perante os diferentes 
grupos de interesse envolvidos. Um outro exemplo de um modelo desenvolvido para 
racionalizar as interacções das IES com a sua envolvente é a “Triple Helix”, concebido por 
Etzkowitz (1997)24 para explicar a emergente necessidade de haver uma forte interacção 
entre o mundo académico, a indústria e o governo, como meio de superar as limitações de 
recursos do actual mercado global.  

 
O Banco Mundial (WB:2000)25  assenta os SES em três elementos básicos: (1) as 

instituições individuais de ES (públicas e privadas, académicas ou vocacionais, de 
bacharelato ou licenciatura, etc.) e todas as filosofias, objectivos e recursos a elas 
associados; (2) o conjunto de organismos privados ou públicos (nacionais ou 
internacionais) que estão directamente envolvidos no funcionamento das IES 
(financiamento, gestão, etc.) e (3) as regras formais e informais que orientam o 
comportamento institucional e as interacções entre os diversos agentes.  

 
Ou seja, os sistemas de ensino superior não estão imunes ao seu meio envolvente, 

ao ambiente específico do sistema educativo, ao mercado de trabalho, à indústria e à 
comunidade empresarial, aos vários agentes governamentais e respectivas políticas, além 
das ligações regionais, internacionais e globais. 
 

A nível institucional, muitos peritos (P. Conceição et al (1998)26; M.Peterson et 
al:199727) consideram as Instituições de Ensino Superior como organizações sociais 

                                                 
22 CLARK, B. R. (1983). The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National 
Perspective. Berkeley e Los Angeles: University of California Press. 
 
23 TROW, M. (1996). Trus, markets and accountability in higher education: a comparative perspective. In 
Higher Education Policy. vol. 9, n.º4, 309-324. 
24 Referenciado por VIALE, R. e CAMPODALL’ORTO, S. (2002). An evolutionary Triple Helix to 
strengthen academy-industry relations: sugggestions from European regions. In Science and Policy, vol. 29 
(3), 154-168. 
25 Perigo e esperança (p.61). 
26 CONCEIÇÃO, P., DURÃO, D., DIAMANTINO, F., HEITOR, M., SANTOS, F. (1998). Novas ideias 
para a universidade. Lisboa: IST Press. 
27 PETERSON, M., DILL, D., METS, L. and associates (1997). Planning and Management for a Changing 
Environment. San Francisco: Jossey-Bass Publisher. 
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complexas e em constante interacção com a envolvente que as rodeia, sendo, por isso, 
sistemas abertos.  

 
Portanto, um sistema requer estruturas, pelo que o primeiro passo é conceber um 

ensino superior como um sistema coerente e não apenas como uma agregação de 
instituições. E isto significa, segundo P.Scott (1995): (i) criar estruturas, (ii) articulá-las 
sob acção do Estado e (iii) reformá-las como uma política pública. Por conseguinte, o 
ensino superior deve ser analisado segundo uma perspectiva sistémica para melhor se 
compreender o seu funcionamento e as complexas inter-relações que se estabelecem entre 
os diferentes intervenientes.  

 
Importa, contudo, distinguir a envolvente geral da envolvente específica das 

organizações, muito embora as fronteiras entre o ambiente organizacional e a sua 
envolvente externa não se encontrem bem definidas, sendo por vezes difícil separá-las. A 
envolvente geral é composta por factores ambientais que afectam todas as organizações de 
forma homogénea e cujo impacto não é determinante para a sobrevivência e actividades da 
organização (evolução demográfica, tecnologias de informação e comunicação, 
globalização, etc.). Por outro lado, a organização (envolvente específica) pode, através da 
sua estratégia, influenciar a sua envolvente externa ou escolher actuar numa envolvente 
diferente que lhe seja mais vantajosa. A clonagem, por exemplo, como descoberta 
científica, veio revolucionar o pensamento humano e o desenvolvimento dos seres vivos. 
Portanto, as IES não são meros agentes passivos reféns de interesses externos, mas poderão 
também influenciar a envolvente.   
 
 

2.2. EVOLUÇÃO DA IDEIA DE “SISTEMA” DE ENSINO SUPERIOR – BREVE 
ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

 
Da revisão bibliográfica sobre a evolução histórica dos sistemas de ensino superior, 

confirma-se uma vez mais que a palavra “sistema” começou a ser referida não na altura em 
que apareceram as primeiras universidades, nos sécs. XII e XIII (Bolonha, Paris, Oxford), 
mas muito mais tarde, no século XVI e, mais visivelmente, após a Revolução Industrial no 
século XIX.  

 
A universidade medieval, também chamada “Clássica”, apesar da sua 

“subordinação” ao dogma religioso e aos poderes temporais, detinha total autonomia 
institucional e liberdade académica. Vivia, segundo P.Conceição et al (1998), um pouco 
isolada da sociedade e dedicava-se à formação de uma elite de futuros dirigentes e 
profissionais, com uma investigação desinteressada na busca do saber, onde as diversas 
áreas do conhecimento eram ainda pouco desenvolvidas e independentes entre si. Portanto, 
devido à simplicidade das relações com os poderes temporais e à pequena dimensão das 
estruturas existentes, as universidades clássicas estavam perante uma envolvente pouco 
complexa e estável, não constituindo um conjunto suficientemente articulado para 
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sustentar o conceito de “ sistema de ensino superior”. 
 

 
Com a industrialização, a envolvente tornou-se exponencialmente mais complexa e 

instável. O crescimento da economia industrial, no séc. XIX, foi factor-chave para a 
reestruturação do sector universitário e para estimular o desenvolvimento do ensino não-
universitário (P. Scott:1995). A necessidade de haver mão-de-obra mais qualificada exige 
às universidades uma maior intervenção económico-social, nomeadamente através do 
desenvolvimento dos recursos humanos de que a nação carecia e do reforço da função de 
investigação. Huxley, citado por Ward (1912)28, realça a importância da investigação 
aplicada, no séc. XIX, e aponta como principais causas o rápido crescimento do espírito 
científico e a consequente aplicação dos métodos científicos de investigação a todas as 
áreas do conhecimento humano.  

 
São então fundados novos conceitos e modelos de “universidade”, cuja génese 

filosófica actualmente ainda se manifesta. É o início da “universidade moderna”, através 
dos modelos de Humboldt e de Newman e ainda do modelo Napoleónico.  

 
É, contudo, importante ressalvar que as universidades clássicas, apesar de no seu 

conjunto não constituírem ainda um sistema de ensino superior, estiveram na génese dos 
grandes modelos de referência da universidade moderna, acima referidos. Modelos que, até 
hoje, numa realidade de dimensão e complexidade tão distintas, mantêm o seu carisma e as 
suas influências, inclusive sobre as actuais e modernas instituições pós-secundárias de 
interesses mais mercantis e económicos. 

 
O modelo de Humboldt reflecte a filosofia idealística dos alemães, assentando no 

primado da racionalidade do conhecimento e na institucionalização, libertos da tutela da 
Igreja ou do Estado e livres das pressões externas, sociais ou económicas. Este modelo 
orienta-se pelos princípios da primazia da investigação, ou seja, pela indissociabilidade do 
ensino e da investigação, pela liberdade académica individual e pelo princípio de auto-
governo29. As suas estruturas institucionais tinham uma natureza bastante hierarquizada, 
inflexível e compartimentada30.   
 

A ideia que o Cardeal John Newman tinha de “universidade” é de que esta seria a 
instituição dedicada ao conhecimento e à busca desse conhecimento. Contudo, não a 
definia como instituição para investigação, pelo menos investigação no sentido de 
Humboldt. A universidade tinha como missão principal a investigação de cariz mais 
ideológico do que científico, pois Newman assumia a teologia como ciência. A 

                                                 
28 Citado em  WARD, W. (1912). The Life of John Henry Cardinal Newman. London: Longmans Green and 
CO, vol I., cap. 11, http://www.newmanreader.org/biography/ward/index.html (28.04.04). 
29 Comunicação apresentada pelo Professor Alberto Amaral (….). “Novas tendências na gestão das 
universidades públicas”. Cipes e Universidade do Porto. 
30 JONES, G. (1998). The Idea of a Canadian University (on-line). In Kluwer academic publishers. 
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universidade era, como o próprio Newman (1856)31 dizia, um Studium Generale ou 
“School of Universal Learning”, mais virada para a busca do saber pelo indivíduo – 
“Knowledge for its own sake” (Jones:1998). Portanto, o seu foco era fundamentalmente no 
ensino ao invés de ser na investigação. 

 
As escolas napoleónicas (Cheps:2001)32, surgidas após a Revolução Francesa 

(1808), são conhecidas pela sua filosofia de ensino superior mais aplicada e funcional, com 
maior ênfase técnico e profissional, e pelas fortes ligações ao mercado laboral e às 
prioridades da nação. Contudo, eram controladas centralmente. Este controlo era visto 
como necessário para estabilizar o país. Do antigo regime, Napoleão salvaguardou os 
“grandes estabelecimentos” e algumas instituições criadas durante a Revolução e escolas 
especiais. A investigação estava a cargo dos “grandes estabelecimentos”. As Grandes 
Écoles são um excelente exemplo desta filosofia. 

 
Embora a liberdade académica e o elitismo tivessem sido o denominador comum 

destes modelos, o facto é que o Estado não esteve isento do seu papel de “controlador”. As 
instituições dependiam financeiramente dele e, no caso da França, a intervenção era 
mesmo directa. Este novo contexto veio impulsionar uma nova dinâmica na universidade e 
esta passa a trabalhar numa envolvente específica mais ampla e complexa. Era o emergir 
do sistema universitário. 

 
O sistema universitário manteve-se estável até aos meados do século XX, altura em 

que, segundo Pedro Conceição et al (1998), se registaram grandes transformações no 
ensino superior, nomeadamente após a 2ª Guerra Mundial (2ªGM) em 1949, que P. Scott 
(1995) denominou de “Pós-modernismo”. 

 
A figura 1 e a figura 2 apresentam a evolução cronológica de alguns sistemas de 

referência situados em diferentes continentes. Nelas podemos constatar e reforçar a 
afirmação anterior proferida por Pedro Conceição et al (1998). De facto, só depois da 2ª 
GM (linha tracejada nas figuras) é que se verificam grandes movimentações e reformas. À 
excepção dos E.U.A. e do Japão, até àquela data, os sistemas mantiveram-se homogéneos e 
estáveis.  

 

                                                 
31 NEWMAN. H. (1909). What is a University?. In Historical sketches - The Rise and Progress of 
University, vol. 3, cap. 2, revisto em 2002. 
http://www.newmanreader.org/works/historical/volume3/universities/index.html  (28.04.04). 
 
32 Center for Higher Education Policy Studies – CHEPS (2001). Higher Education in France – Country 
Report.  Holanda: CHEPS. 
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Figura 1 – Evolução cronológica dos SES dos E.U.A. e da Europa. 
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Figura 2 – Evolução cronológica dos SES da Ásia. 
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A 2ª GM marca definitivamente a importância da ciência e da tecnologia como 

elementos fundamentais para o desenvolvimento económico e social das nações. A 
investigação, como um dos pilares da universidade, ganha relevância para a indústria e 
para outros sectores económicos. O ensino universitário elitista cede lugar à 
democratização do ensino pós-secundário. Emerge um outro sector de natureza diferente 
no sistema universitário estabelecido, onde a ênfase é dada ao ensino profissionalizante e 
vocacional e à investigação aplicada. Os Institutos Politécnicos britânicos, os Institutos 
Universitários Tecnológicos franceses e as Fachochschulen alemãs são exemplos 
concretos desta nova forma de ser do ensino superior. É entre as décadas de 50 e 75 que se 
assiste, pela primeira vez, a uma expansão bastante significativa dos sistemas de ensino 
superior devido ao aparecimento de um vasto número de novas instituições, não só de cariz 
generalista universitário, mas, principalmente, de natureza mais profissionalizante, para 
colmatar a enorme procura. Era o início da “massificação”33 do ensino superior nos países 
mais desenvolvidos da Europa e a 2ª vez a registar nos E.U.A. Esta massificação resultou 
simultaneamente na enorme diversidade de instituições, programas e áreas de 
conhecimento. Este fenómeno deveu-se ao elevado crescimento económico, à 
democratização das sociedades, ao “boom” demográfico que se registou no período de pós-
guerra (OCDE, 1994)34, assim como às rápidas transformações tecnológicas que 
contribuíram significativamente para a proximidade entre a investigação fundamental e a 
aplicada. 

 
Um outro aspecto que merece ser apontado é a emergência do carácter 

interdisciplinar das actividades científicas em detrimento dos tradicionais processos de 
compartimentação das áreas científicas especializadas, devido à ineficiência destes em 
satisfazer as necessidades do mercado de trabalho geralmente de natureza multidisciplinar, 
responsabilizando a universidade por oferecer formação apoiada em várias áreas científicas 
simultaneamente. 
 

Exigia-se um forte contributo das universidades e de outras IES para o 
desenvolvimento económico e social das nações. Começa-se assim a visionar a pluralidade 
de funções e missões das IES. Esta multiplicidade de funções, associada a restrições 
orçamentais, conduzia à participação de elementos externos à universidade, implicando 
importantes transformações no ambiente específico da universidade moderna, caminhando 
para um período que poderemos designar de pós-modernismo, onde se assiste a uma 
correlação entre o desenvolvimento de “sistema de massas” e as tendências 
socioeconómicas (P. Scott:1995). 
 

Relativamente ao sistema norte-americano, Peterson et al (1997)35 definiram e 
categorizaram três etapas históricas na evolução do ensino superior. Sumariamente 

                                                 
33 Fenómeno caracterizado pelo aumento exponencial da procura do ES, que se registou após a 2ªGG. 
34 OCDE (1994). 
35 PETERSON, M., DILL, D., METS, L. and associates (1997). Planning and Management for Changing 
Environment. San Francisco: Jossey-Bass. 
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defendiam, aqueles autores, o seguinte: antes de 1950, o sistema era predominantemente de 
Ensino Superior Tradicional, de 4 anos e conceptual, com graus conferidos unicamente 
por instituições universitárias públicas e privadas. Nessa altura, existiam poucas 
instituições de ciclo curto (2 anos), o que não representava qualquer risco para as 
universidades, em termos de competitividade. Em 1948, o sistema passa a ser de “Ensino 
Superior de Massas” e, por recomendação do Relatório da Comissão Truman, todos os 
que terminassem o ciclo secundário estariam aptos a frequentar o ensino superior. Esta 
medida política teve impacto directo na rápida expansão dos colégios comunitários entre as 
décadas de 50 e 70, assim como no aumento significativo das matrículas nas outras 
instituições. O sistema expande-se com a inclusão de mais estudantes de diferentes perfis 
nas instituições já existentes, com a expansão das instituições de 2 anos, além dos 
estudantes absorvidos pelas novas instituições universitárias de 4 anos, ou seja, de ciclo 
médio. O sistema passa a ser chamado de “Ensino pós-secundário” quando, em 1972, o 
governo redirecciona as ajudas de custo36 dos estudantes, directamente aos alunos, ao invés 
de ser através das instituições. Portanto, o estudante tem total autonomia de escolha e o 
mercado de oferta passa a ser mais competitivo, visto as instituições assumirem estratégias 
mais atractivas aos estudantes. Neste contexto, o sistema está claramente orientado para o 
mercado. Este é um aspecto muito particular dos Estados Unidos. Nos restantes países, 
principalmente europeus, embora em condições específicas e com medidas políticas 
díspares, as etapas são semelhantes, sendo de ressalvar que, nos sistemas europeus, o 
“ensino pós-secundário” não se fundamenta na livre escolha/“poder de compra” dos 
estudantes, mas sobretudo, talvez, no aumento do número de novas instituições capazes de 
oferecer ensino terciário.  
 

A enorme procura, instigada por factores sociais e económicos e suportada por 
medidas políticas de livre acesso ao ensino superior, foram causas mobilizadoras da 
enorme transformação e expansão registadas no ensino superior, primeiramente nos E.U.A. 
e, décadas depois, no continente europeu. Actualmente, este fenómeno é uma tendência 
mundial. Dá-se o início do fim da era hegemónica do sistema universitário elitista. Esta 
transição (“elite =>massas”) traduziu-se (1) na expansão e criação de universidades e 
novas IES mais complexas e de diferentes dimensões, com missões e funções 
diferenciadas, assim como (2) no desenvolvimento de novos programas académicos, 
estrutura de cursos e estratégias de aprendizagem (P. Scott: 1995)37. Contudo, muitos 
procuram ainda manter o espírito elitista das universidades modernas, tais como liberdade 
académica, autonomia, importância da investigação no ensino, formação para o 
desenvolvimento individual e qualidade. (Scott:1995; Reinhartsen:200338). Todos 
procuram obter uma conjugação perfeita destes princípios com as exigências e tendências 
actuais, tentando obter um “produto/resultado” que satisfaça todos os stakeholders 
envolvidos. 

                                                 
36 Bolsa de estudos concedida pelo Estado aos estudantes mais carenciados. 
37 SCOTT, P. (1995). The Meaning of Mass Higher Education. Buckingham: Open University Press. 
38 REINHARTSEN, C. (2003). Higher Education – A factor in the Founding of Knowledge Societies – 
Views os Partners and Stakeholders: Economic Partners. In HE in Europe, S/l: Carfax publishing, 
vol.XXVIII, n.º1. 
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Em resumo, para além de outros factores, as fortes restrições de fundos, a 

aceleração tecnológica, a obsolescência, a compartimentação e a dificuldade de 
coordenação das áreas científicas aumentaram exponencialmente a complexidade, o 
dinamismo e a incerteza dos sistemas de ensino superior desde a universidade clássica até à 
actualidade. 

 
Portanto, o ensino superior opera dentro de um ambiente onde factores históricos, 

culturais, socioeconómicos, tecnológicos, de governo, de cultura política, de geografia e de 
demografia são determinantes na caracterização do sistema como um todo. Daí, os 
sistemas divergirem uns dos outros pela especificidade das suas características e 
ambiência.  
 
 

2.3. NOVOS PADRÕES DE SISTEMAS E INSTITUIÇÕES 

 
Após a fase introdutória em que se tentou definir alguns conceitos básicos e 

identificar alguns factores a ter em conta numa análise sistémica, traçou-se, em simultâneo, 
embora superficialmente, um perfil da evolução dos sistemas de ensino superior, com o 
objectivo de facilitar um melhor visionamento e enquadramento do assunto que se segue. 

 
Neste sub-capítulo, debruçar-nos-emos sobre os vários tipos de padrões de sistemas 

de ensino superior, os modelos institucionais académicos e as estruturas de aprendizagem. 
Procurar-se-á, ainda, ilustrar os objectivos estratégicos a que se propuseram responder, 
bem como encontrar as respectivas fundamentações. Em termos de fundamentações e 
objectivos estratégicos, o que se constatou neste estudo é que existem mais semelhanças do 
que diferenças entre os diferentes sistemas de ensino superior, embora cada país recorresse 
a diferentes estratégias para os alcançar. Não iremos abordá-los individualmente, visto 
estarem intrinsecamente relacionados e dentro de uma lógica histórica e contextual.  

 
Tem-se assistido, no âmbito das políticas do ensino superior, a debates sobre 

padrões, estruturas ou diversidade de sistemas de ensino superior, em particular nos países 
mais desenvolvidos. Isto porque, segundo U. Teichler (1996)39, a reestruturação do ensino 
superior despertou o interesse a todos os quadrantes da sociedade civil e não apenas às 
instituições de ensino superior e aos governos. Todos têm um papel a desempenhar. 
Acrescenta ainda aquele autor que esta reestruturação é vista como a alternativa-chave para 
responder ao aumento exponencial da procura e que a configuração dos padrões dos 
sistemas de ensino superior continua, até hoje, a ser um problema “ainda por definir e 
resolver”. 

 

                                                 
39 Contribuição em MEEK. L. E., GOEDEGEBUURE, L., KIVINEN, O. e RINNE, R. (1996). Diversity in 
Higher Education in Germany: The two-type structure. In The Mokers and Moked: Comparative Perspective 
on Differentiation. Convergence and Diversity in Higher Education. Oxford: Pergamon/IAU Press, 117-137. 



24 

A relevância dada não se limita apenas aos padrões ou diversidade dos sistemas, 
estando igualmente patentes preocupações de fundo e estruturais. Peritos da área 
(Teichler:1996) argumentam que a expansão do ensino superior não seria viável sem as 
devidas reformas estruturais, ou seja, sem haver alteração nos padrões, no carácter geral do 
sistema ou em grande parte dele. Daí o enorme interesse na implementação e expansão do 
sector não-universitário.  

 
Identificar os tipos de sistemas não é tarefa fácil, visto que, na literatura pesquisada, 

a definição dos tipos de sistemas se baseia em critérios e dimensões tão diversos quanto as 
realidades específicas de cada país, para além da análise subjectiva dos respectivos autores. 
Contudo, as fundamentações da opção por uma determinada estrutura de sistema de ensino 
superior, no geral, apresentam algumas semelhanças. Por exemplo, a emergência na 
Europa de um outro sector de ensino superior deveu-se essencialmente à grande 
necessidade de quadros intermédios ou semi-profissionais e, também, a uma pressão muito 
forte no sentido de "upgrading" de tais ocupações e das instituições que as conferem. A 
outra razão, que Ulrich Teichler aponta, é a pressão exercida sobre o sistema de ensino 
superior para diversificar. Na verdade, associada ao grande aumento da taxa de 
participação está uma procura cada vez mais heterogénea em termos de motivações, 
competências e perspectivas de carreiras. Por outro lado, o Estado não se mostrava 
disposto a suportar uma expansão de ensino superior orientada para a investigação. De 
facto, após a 2ª GM, os sistemas de ensino superior ganharam nova dinâmica e 
importância.  

 
Outros factores determinantes para o desenvolvimento do ensino superior foram, 

sem dúvida, (i) o advento de uma nova sociedade fundada no conhecimento, que gerou a 
forte procura do ensino, de investigação e dos serviços universitários, (ii) o aumento da 
concorrência com outras organizações de diferente natureza (incluindo organizações com 
sede em outros países, como por exemplo: e-learning, branch, franchising) e (iii) o 
aumento do uso das tecnologias de informação. As respostas a estes desafios e pressões 
variam de país para país e de instituição para instituição. As universidades tiveram de se 
moldar e encontrar formas e mecanismos de coordenação mais adequados para atender às 
mudanças da envolvente, tornando-se mais flexíveis e sensíveis às necessidades da nova 
sociedade. Muitas universidades assumiram novos papéis, responsabilidades, posturas, 
estruturas, missões e estilos de gestão. Estes acontecimentos, como anteriormente referido, 
resultaram no crescimento do número de instituições e no aumento da diversidade 
institucional e sistémica40 (Teacher:199941; Scott:1995), dando origem ao aparecimento de 

                                                 
40 Relativamente à diversidade sistémica, há que distinguir diferentes conceitos. Segundo Huisman 
(1995)*,as diferenças entre os sistemas e as respectivas instituições de ensino superior são resultados de 
processos de diferenciação, diversidade e diversificação. De diferenciação quando, numa mesma instituição, 
emergem diversos serviços especializados ou departamentos. É, portanto, um processo dinâmico. A 
diversidade, ao contrário da diferenciação, é um processo estático, que se refere ao maior ou menor número 
de instituições de diferentes naturezas, com maior ou menor dispersão, existentes numa comunidade, ou seja, 
um sistema de ensino superior onde coexistem universidades, politécnicos, escolas, institutos, colégios de 
ensino superior vocacional, etc. A diversificação é um processo dinâmico pelo qual o sistema aumenta a sua 
diversidade, quer por aumento do número das instituições, quer pelo aumento da dispersão dos organismos 
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um outro sector não tradicional do ensino pós-secundário, denominado muitas vezes por 
sector “não-universitário”. Esta designação engloba institutos técnicos, escolas superiores, 
academias, etc., enquanto o termo “universidade” se refere estritamente a um particular 
tipo de instituição.  

 
Portanto, pode afirmar-se que foram vários os factores que estiveram na base da 

actual tendência em diversificar a oferta do ensino pós-secundário. Contudo, importa 
reforçar que o factor-chave responsável pelo desencadeamento de inúmeras reformas nas 
últimas décadas foi, sem dúvida, a procura exponencial que se registou no pós-2ª Guerra 
Mundial.  

 
Elucidadas as principais causas da ”massificação”, debruçar-nos-emos, agora, mais 

em detalhe, sobre os seus impactos, para tentar compreender igualmente as razões que 
levaram determinado país a adoptar certos modelos institucionais e a assumir determinada 
configuração sistémica. 

 
A enorme procura do ensino superior, definida por Trow (1975) como “sistema de 

massas” ou “massificação”, foi a maior força motora das grandes transformações 
estruturais do ensino pós-secundário depois da década de 60. Estabelecer uma estrutura de 
“massas” envolveria profundas mudanças em várias áreas. Cerych e Furth (1972)42 
apontaram (a) a relação entre o secundário e o pós-secundário, (b) o conteúdo do ensino 
superior e (c) a relação do ensino superior com o emprego e a sociedade, como factores 
importantes a ter em conta nesta transformação. Argumentam aqueles autores que a 
massificação no ensino terciário não teria sido uma realidade se o ensino secundário não se 
tivesse expandido e diversificado e os conteúdos programáticos não tivessem sido 
alargados ou substituídos por áreas de estudos interdisciplinares orientados para a 
resolução de problemas. Num sistema de massas, a lógica unilateral de ensino - do “geral 
para o particular”, do “ teórico para o prático” e da “formação para o mercado de trabalho” 
– terá, não só, de ser invertida, como também de apresentar alternativas. Assim sendo, há 
que ter em conta as diferentes capacidades, experiências e motivações do novo corpo de 
estudantes, para depois desenhar soluções curriculares mais adequadas às suas 

                                                                                                                                                    
das diferentes instituições. Portanto, enquanto a diferenciação traduz as alterações num mesmo organismo, a 
diversificação reflecte os vários organismos numa mesma comunidade.  O mesmo relatório aponta ainda três 
dos vários tipos de diversidade estudados por Birnbaum (1983). (a) Diversidade sistémica – refere-se a 
diferentes tipos de instituições num sistema; (b) Diversidade de estruturas – refere-se a diferenças 
institucionais que existem por razões históricas, enquadramento legal ou de estrutura interna; (c) Diversidade 
programática – refere-se a diferenças de cursos e serviços oferecidos pelas instituições no ES 
(Diferenciação). BIRBAUM, R. (1983). Maintaining Diversity in Higher Education. San Francisco: Josey-
Bass.  
*Referenciado em CORREIA, F., AMARAL, A., MAGALHÃES, A. (2002). Diversificação e Diversidade 
dos Sistemas de Ensino Superior – Caso português. Lisboa: CNE – Estudos e Relatórios. 
 
41 TEACHER, David C. B. (1999). Higher Education in a Post-Binary Era: National Reforms and 
Institutional Responses. London: Jessica Kingsley Publishers. 
42 CERYCH, L. e FURTH, D. (1972). On the Threshold of Mass Higher Education. In NIBLETT, W. e 
BUTTS, R. The World Year Book of Education 1972/3 – The University Facing the Future. London: Evan 
Brothers Limited. 
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expectativas. Só assim a relação entre a educação e o emprego se torna mais coerente. 
Num sistema elitista, em regra, cada nível e tipo de educação corresponde a um tipo 
específico de profissão, enquanto num sistema massificado um determinado grau 
possibilitará ao diplomado aceder a uma variedade substancial de ocupações. Esta 
flexibilidade da mão-de-obra qualificada é condição essencial para atender à complexidade 
do mercado laboral e, consequentemente, para o crescimento económico da actual 
sociedade de conhecimento. Daí o papel central das instituições de ensino superior na 
sociedade.  
 

Segundo Cerych e Furth (1972), o corolário deste posicionamento central das IES e, 
consequentemente, do ensino superior, traduz-se:  

(i) numa vasta gama de novas funções e responsabilidades: formação contínua, 
extensões, desenvolvimento local, regional e nacional, etc.. Embora algumas destas 
funções já tenham sido assumidas no passado pelas universidades, elas não eram, 
contudo, parte integrante dos objectivos estruturais do ensino superior como o 
actual sistema de massas prevê;  
(ii) na capacidade de resposta à grande heterogeneidade de atitudes, capacidades, 
motivações e expectativas dos estudantes em relação à sua futura formação, carreira 
profissional e vida em geral, como consequência directa do aumento exponencial da 
taxa de participação no ensino superior;  
(iii) num factor-chave de produção, em termos da teoria económica, mais 
importante que o factor capital.  

 
Poucos serão os sistemas que poderão dar resposta a estas novas situações sem 

antes fazer uma profunda reforma nas suas estruturas, pois, independentemente do nível de 
desenvolvimento, todos os SES sofrem de um certo número de deficiências comuns, em 
maior ou menor grau, tais como:  

(a) desigualdade de oportunidades; 
(b) perfis inadequados ao mercado de trabalho;  
(c) dificuldades de financiamento; 
(d) falta de flexibilidade; 
(e) falta de resposta às motivações da nova geração. 

 
Então, face a estas novas problemáticas causadas pela massificação, qual o impacto 

deste fenómeno nas estruturas do ensino superior? Que novos padrões, sistemas e/ou 
instituições foram criados? Os novos sistemas tendem para uma paridade e/ou 
homogeneização ou para uma estratificação e/ou diversificação? Estas tendências são 
planeadas ou aleatórias? 

 
As respostas serão dadas de acordo com os condicionalismos de cada realidade. 

Cada país determinará a estratégia que melhor combine com a especificidade contextual 
(local, nacional ou global) com as prioridades com que se debate, procurando colmatar as 
falhas do sistema através de uma estrutura/arquitectura sistémica que compatibilize uma 
oferta de ensino e investigação de excelência com as exigências de uma procura 
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massificada e heterogénea. Infelizmente, a combinação perfeita, tal como outras teorias 
conceptuais, é um ideal retórico cuja aplicabilidade prática não é fácil de encontrar, pois as 
diferenças entre as instituições tradicionais (universidades) e as novas IES são muitas e 
estratificadas, pelo que se prevê ser quase impossível a sua paridade. A diferença entre as 
mais prestigiadas e as menos prestigiadas irá manter-se, assim como a separação do sector 
“nobre” e “menos nobre” irá persistir. Desta forma, enquanto as estruturas baseadas na 
investigação fundamental, o desenvolvimento do conhecimento individual e as disciplinas 
conceptuais e abstractas são vistas no topo da escala, os estudos com orientação mais 
vocacional e prática estão no escalão mais baixo. Contudo, U. Teichler (2004)43 minimiza 
a questão ao advogar que esta distinção se tornou menos visível quando muitas escolas, 
institutos, academias, etc. ganharam estatuto de universidades, nas décadas de 50-70, como 
é o caso das engenharias. Aliás, na sua perspectiva, a indefinição do sector emergente é, 
talvez, intencional, visto as palavras “vocacionais”, “aplicadas”, etc. poderem conotar 
negativamente o sector e o termo “profissional” não ser suficientemente “nobre” como as 
áreas profissionais das universidades.  

 
Aquele autor lança duras críticas às políticas educativas e às atitudes dos principais 

actores/entidades, por estes tenderem a descrever a diversidade das IES segundo conceitos 
verticais, como a reputação, qualidade, sucesso dos diplomados, etc. ou horizontais, 
através de diferentes planos e perfis curriculares, quando deveriam ser tomadas como 
questões relevantes de foro político. Em sistemas simplificados, Teichler arrisca fazer 
algumas generalizações: (i) as universidades tendem a aderir a conceitos “verticais” ao 
promoverem a homogeneidade para fortalecer as disciplinas tradicionais e a levantar 
dúvidas de qualidade académica quando se trata da heterogeneidade; (ii) as IES do 
“segundo sector” cedem, às vezes, à pressão vertical quando procedem a comparações 
irrealistas sobre as saídas profissionais dos seus diplomados com os da universidade, mas 
tendem a ser mais favoráveis a abordagens “horizontais” do que as universidades; (iii) os 
empregadores e o governo tendem a ser a favor do tipo de programas e ensino superior 
tanto vertical como horizontal. Esses vêem a necessidade de combinar diferentes níveis 
com diferentes perfis. Aliás, eles reforçam a relevância curricular do “segundo sector” para 
contrabalançar o estatuto vantajoso das universidades. 
 

Face a estas atitudes-padrão, a boa intenção política pode ter efeitos perversos, 
pois, se toda a atenção recair apenas sobre a duração dos cursos e outros critérios de 
dimensão vertical, a diversidade horizontal tende a ser irrelevante e outros currículos 
específicos das instituições não-universitárias, com excepção dos cursos profissionais 
universitários, tendem a ser marginalizados. 

 
No nosso ver, estas diferenças parecem ser incontornáveis. O importante é 

promover a permeabilidade entre cursos, instituições ou sectores, para que a equidade, 

                                                 
43 TEICHLER, U. (2001).Changing Patterns of the Higher Education System and the Perennial Search of the 
Second Sector for Stability and Identity. Eurashe - http://www.ipv.pt/millenium/Millenium21/21_4.htm 
(8.7.04). 
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flexibilidade e diversidade sejam uma realidade. 
 
 

2.3.1. EMERGÊNCIA DE NOVOS PADRÕES DE SISTEMAS DE ENSINO SUPERIOR 

 
Não obstante estas problemáticas associadas à “massificação”, o facto é que este 

fenómeno veio pôr em causa valores tradicionais elitistas e reconfigurar drasticamente o 
perfil e o conteúdo do ensino superior, com a emergência de novos modelos de instituições 
e padrões de sistemas de ensino superior. 

 
Cerych e Furth (1972) identificaram e caracterizaram basicamente três modelos: (a) 

Modelo universitário, (b) Modelo binário e (c) Modelo combinado. 
 
(a) Modelo universitário global (comprehensive university model) – Neste sistema, 

todos os tipos de educação pós-secundária estão sob tutela de uma única unidade regional 
que, nestas condições, será um veículo tanto para a diversificação como para a integração 
do sistema. Este novo tipo de universidade inclui os cursos de longa ou curta duração, 
vocacionais e/ou académicos, em tempo integral ou parcial. Portanto, todos os professores 
pertencem à mesma instituição e, teoricamente, as diferenças de estatuto desaparecerão, 
porque uma denominação formal comum implica facilidade de transferências, mesma 
filiação, partilha de equipamento, etc.  

 
Existem contudo dois critérios fundamentais a serem satisfeitos para que este 

modelo possa ser bem sucedido: (1º) haver uma mudança de mentalidade da comunidade 
universitária em relação aos parceiros do sector “menos nobre” e (2º) que as funções do 
sector não-universitário (formação de curta duração, estudos vocacionais e profissionais, 
etc.) sejam totalmente assumidas pela nova unidade. Só assim a diversidade ganhará 
significado efectivo.  
 

(b) Modelo binário – No essencial, este modelo postula a continuação do 
desenvolvimento do sector tradicional universitário separado do sector não-universitário 
reformado. Isto só seria justificado em casos em que as universidades pretendessem manter 
os seus objectivos estruturais e a sua natureza elitista. Nesta situação, o sector não-
universitário, embora sendo capaz de satisfazer uma procura de massa, terá que se 
apetrechar de algumas características do sector universitário (possibilidade de conferir 
todos os graus, inclusive pós-graduações, realização de investigação para professores, etc.) 
para poder competir com o prestígio das universidades tradicionais. Esta conferência de 
competências ao sector não-universitário poderá facilitar eventualmente uma maior ligação 
às universidades. Mas esta possibilidade é remota, visto que as diferenças entre os dois 
sectores são enormes. O risco deste modelo é, de facto, a possibilidade de aumentar o 
prolongamento deste conflito, com a consequente sobreposição e desperdício de recursos 
escassos e fracassar em alguns objectivos estratégicos da educação pós-secundária. 
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(c) Modelo combinado – Este modelo consiste na existência de dois sectores 
interrelacionados, onde as instituições do sector não-universitário cobririam os primeiros 2 
ou 3 anos do ensino pós-secundário e os seus graduados teriam a opção de entrar no 
mercado de trabalho ou continuar os seus estudos na universidade. Isto significa que as 
instituições do sector não-universitário deveriam ser polivalentes, oferecendo tanto o 
primeiro ciclo do ensino universitário como estudos de ensino superior vocacionais de 
ciclo curto. Contudo, o percurso não terá que ser obrigatoriamente este. Há casos em que é 
possível realizar o 1º ciclo universitário directamente nas universidades, ao invés de passar 
pelo sector não-universitário. O que importa é que haja depois mobilidade, em ambos os 
sentidos, entre os sectores. 

 
U. Teichler (1988)44, numa análise feita aos vários sistemas existentes, desde o 

Japão, E.U.A. até aos países europeus, e conjugando os critérios utilizados por outros 
autores na definição dos sistemas, identificou 4 modelos considerados, na década de 60, 
como extremos: 

 
Modelo Elitista: Fundamenta-se na limitação quantitativa do número de estudantes 

e numa previsão conservadora das necessidades futuras de cientistas e académicos, assim 
como da “massa crítica” laboral. 

 
Modelo Vertical: Fundamenta-se no alargamento do conceito de ensino terciário, 

desde que as componentes sejam bem estruturadas e permaneçam claramente separadas. 
Este modelo baseia-se no princípio de que, embora tenha aumentado o número de 
estudantes, as suas capacidades e qualificações mantêm-se desiguais verticalmente, tal 
como acontecia antes da expansão do ensino superior no período considerado. 

 
Modelo Unitário: Tem como propósito conseguir a maior uniformidade possível 

entre instituições e cursos. No entanto, isto só é possível quando os alunos estão expostos a 
semelhantes ambientes de ensino, de forma a reduzir as desigualdades. 
 

Modelo da Educação Recorrente: Assume-se que o ensino superior oferece uma 
base ampla de competências, as quais poderão ser actualizadas quando necessário através 
da formação ao longo da vida. 

 
Nota-se, contudo, que o modelo vertical tem tendência para homogeneizar o 

sistema ao invés de o diversificar, pois as IES mais frágeis tendem a imitar as bem 
sucedidas. Como exemplo, o sistema japonês, considerado como sistema bastante 
hierarquizado, composto por instituições com significativas diferenças de qualidade, tende 
a homogeneizar-se por efeito de imitação. A heterogeneidade de estudantes e do mercado 
de trabalho, assim como a elevada procura do ensino superior, também não parecem 
suportar nem a ideia de um Modelo Unitário, nem de um sistema elitista. Por outro lado, o 
Modelo de Educação Recorrente parece não satisfazer os critérios dos empregadores. 

                                                 
44 TEICHLER, U. (1988). Changing Patterns of Higher Education. London: Kingsley. 
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Devido às “deficiências” apresentadas por cada um dos modelos acima 

mencionados, o debate em torno destes modelos acabou por se resumir em dois modelos 
extremos: o Modelo Diversificado e o Modelo Integrado. 

 
Modelo diversificado – Só um modelo destes poderá atender a uma procura e 

capacidades de estudantes tão diversas, dispondo, para tal, de uma multiplicidade de 
instituições, de alguma maneira, permeáveis e com funções por vezes sobrepostas. 
Contudo, diferenciam-se nos objectivos principais e padrões académicos. Sendo um 
modelo claramente oposto ao sistema segmentado, torna-se possível fazer correcções 
quando possível. 

 
Modelo integrado – Parte-se do pressuposto de que é possível reduzir as 

diferenças de qualidade entre instituições, se estudantes com diferentes “backgrounds” e 
competências puderem frequentar a mesma instituição ou, até, o mesmo curso. O que 
importa é saber oferecer uma formação adequada à dinâmica dos diferentes “backgrounds” 
e níveis de conhecimento. Neste modelo, em que se assiste a uma diversidade intra-
institucional, os estudantes poderiam usufruir de experiências comuns e adquirir diferentes 
graus e diplomas.  

 
Segundo Theichler, dos dois modelos, aquele que parece ganhar mais adeptos para 

os desafios actuais é o modelo diversificado. Esta ideia é partilhada por outros 
(Birbaum45:1993, Huisman46:1995, Van Vugth47:1996). Para Van Vugth (1996), o modelo 
diversificado aumenta a diversidade no ensino superior, por estar mais bem preparado para 
atender estudantes com diferentes “backgrounds” académicos e expectativas distintas. 
Existindo diferentes IES com distintos perfis e desempenhos, aos estudantes são 
proporcionados maiores oportunidades de escolha e possibilidades de serem bem 
sucedidos. Este modelo promove a mobilidade social por oferecer diferentes moldes de 
acesso ao ensino superior e formas de transferências, estimula a mobilidade vertical, 
corrige erros de escolha, aumenta a motivação, disponibiliza oportunidades-extra de 
sucesso e amplia horizontes educacionais. Satisfaz as necessidades do mercado, por 
aumentar significativamente as áreas laborais especializadas, permitindo, assim, maior 
desenvolvimento económico e social. Um sistema de ensino superior homogéneo não seria 
capaz de dar resposta a esta demanda. Portanto, atende simultaneamente as diferentes 
políticas dos vários grupos de interesse, evitando conflitos internos. O mesmo autor 
acrescenta que só a diversidade permitirá a combinação de uma educação de massa e de 
uma educação elitista.  

 
Teoricamente, os sistemas de massas possuem maior capacidade de absorção de 

                                                 
45 BIRBAUM, R. (1993). Maintaining Diversity in Higher Education. San Francisco: Jossey-Bass. 
46 HUISMAN, J. (1995). Differentiation, Diversity and Dependency in Higher Education. Utrecht:  Lemma. 
47 Contribuição em MEEK. L. E., GOEDEGEBUURE, L., KIVINEN, O. e RINNE, R. (1996). The Mokers 
and Moked: Comparative Perspective on Differentiation. Convergence and Diversity in Higher Education. 
Oxford: Pergamon/IAU Press. 
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estudantes heterogéneos e de resposta ao vasto mercado de trabalho. Trow (1979)48, no seu 
trabalho sobre sistemas de massa e de elite, sublinhou que a sobrevivência dos sistemas de 
elite dependia da (co)existência de subsistemas de instituições não elitistas. A diversidade 
pressupõe maior eficiência e eficácia das instituições de ensino superior por estas 
concentrarem toda a sua atenção e energia em determinada matéria (Carnegie 
Foundation:1973)49. 

 
Portanto, estes argumentos em prol da diversidade mostram ser esta a tendência 

para introduzir a flexibilidade, a inovação e a estabilidade nos SES. Em princípio, só um 
sistema diversificado será capaz de gerar elevados níveis de “client-oriented”, tanto para 
estudantes, como para o mercado de trabalho, e de promover a mobilidade social. Por isso, 
quanto mais diversificada for a oferta (instituições, cursos, programas, etc.), melhor é para 
o sistema como um todo. Muitos governos, apercebendo-se dessas vantagens, têm 
desenhado e implementado políticas para aumentar o nível de diversidade nos seus 
sistemas. 

 
P. Scott (1995)50, partindo do exemplo do Reino Unido, traça a evolução dos SES e 

identifica basicamente cinco padrões: 
 
(1º) Sistemas dominados pela universidade, ficando as restantes instituições como 

parte do sector secundário ou, no máximo, dos sectores técnicos. 
 
(2º) Sistemas duais, em que as instituições não universitárias são reconhecidas 

como sendo efectivamente pós-secundárias, assim como é reconhecida a necessidade de 
coordenação com o sector universitário, embora este último seja claramente visto como 
sendo estruturalmente superior.  
 

(3º) Sistemas binários, em que coexistem dois sistemas paralelos de ensino 
superior, consistindo um nas universidades tradicionais e o outro em instituições 
“alternativas”. As instituições alternativas são deliberadamente estabelecidas para 
complementar ou concorrer com as universidades. 

 
Segundo P. Scott (1995), o sistema dual diferencia-se do binário por o sector não-

universitário do sistema dual ser fruto de uma evolução aleatória do sistema e o do binário 
resultar de uma medida política do Estado para criar um sector complementar e/ou 

                                                 
48 Referenciado por Frans van Vught em MEEK. L. E., GOEDEGEBUURE, L., KIVINEN, O. e RINNE, R. 
(1996). The Mokers and Moked: Comparative Perspective on Differentiation. Convergence and Diversity in 
Higher Education. Oxford: Pergamon/IAU Press. 
49 Carnegie Commission on Higher Education (1973). The Purposes and Performance of Higher Education 
in the United States. New York: McGraw-Hill. Citado em VAN VUGHT, F. (1996). Isomorphism in Higher 
Education? Towards a Theory of Differentiation and Diversity in Higher Education Systems - contribuição 
em MEEK. L. E., GOEDEGEBUURE, L., KIVINEN, O. e RINNE, R. (1996). The Mokers and Moked: 
Comparative Perspective on Differentiation. Convergence and Diversity in Higher Education. Oxford: 
Pergamon/IAU Press. 
50 SCOTT, Peter (1995). The Meaning of Mass Higher Education. Buckingham: Open University. 
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concorrente ao sector universitário. 
 
(4º) Sistemas unificados são sistemas globais de ensino superior, abarcando, ao 

mesmo tempo, as universidades tradicionais e outras instituições, embora haja importantes 
diferenças de estatuto e reputação. 

 
(5º) Sistemas estratificados, em que há um sistema comum mantido pela 

coexistência de subsistemas / instituições com missões individuais, claramente definidas e 
distintas, que os torna, externa e internamente, diferenciados.  

 
Portanto, os sistemas originariamente seriam dominados por universidades, 

passando depois a ter configurações duais e, consequentemente, binárias, devido a pressões 
socioeconómicas e políticas. Ultimamente, tem-se notado uma tendência para integrar 
todas as IES num único sistema total para eliminar actuais tensões e conflitos de qualidade, 
de prestígio e de derivação. No entanto, o futuro tende para que o sistema se estratifique, 
por ser, talvez, aquele que melhor atenda à complexidade da procura actual e porque, 
dentro de um sistema unificado, as diferenças são mais visíveis por as universidades 
tradicionais reforçarem ainda mais o seu estatuto. Embora estes dois últimos modelos 
funcionem ambos em sistemas globais ou comuns, a diferença entre o sistema unificado e 
estratificado é que no primeiro as instituições não são formalmente diferenciadas. 

 
Numa dimensão institucional, Clark (1996)51 vem dizer que os SES são o resultado 

de uma reestruturação interna de universidades e colégios que, combinadas numa lógica 
específica, acabam por dar corpo aos sectores e hierarquias existentes num sistema 
nacional como um todo. Nesta perspectiva, os sistemas são descritos de forma contínua, 
desde a estrutura mais simplista até à mais complexa, caracterizadas por quatro tipos: (i) 
Sistema tipo I - um único sector de instituições dentro de um único sistema público (ex.: 
Itália), (ii) Sistema tipo II - vários sectores dentro de um sistema governamental (ex.: 
Califórnia), (iii) Sistema tipo III - vários sectores em vários sistemas públicos (ex.: 
Alemanha), e (iv) Sistema tipo IV - uma pluralidade de sectores sob apoios privados e um 
sistema público, (ex.: E.U.A., Japão). Em ambiente de grande turbulência, como 
actualmente se assiste, os sistemas são pressionados a adoptar estruturas sectoriais cada 
vez mais complexas. Daí concluir-se que um sistema de tipo I não é adequado para pôr 
cobro aos desafios actuais. 

 
Trow (1975)52 foi pragmático na definição dos SES. Este autor classificou-os 

segundo uma perspectiva da “procura” e não da “oferta” de ensino superior, como fizeram 
os seus pares que se debruçaram sobre a matéria. Aquele especialista estabeleceu 
intervalos percentuais para definir claramente a distinção entre um sistema elitista, um 

                                                 
51 CLARK, B.R. (1996). Diversification of Higher Education: Viability and Change. In MEEK. L. E., 
GOEDEGEBUURE, L., KIVINEN, O. e RINNE, R. (1996). The Mokers and Moked: Comparative 
Perspective on Differentiation. Convergence and Diversity in Higher Education. Oxford: Pergamon/IAU 
Press. 
52 Citado por P. Scott (1995). 
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massificado e um universal. Um sistema só seria considerado de “elite” quando a taxa de 
inscrição no ensino superior atingisse apenas os 15% da faixa etária relevante. Temos um 
sistema de “massas” quando aquela taxa está entre os 15% e os 40% e um “universal” 
quando é superior a 40%. Segundo Geiger (1996)53, o modelo elitista é caracterizado por 
estudantes com frequência a tempo inteiro, internos, com ideais culturais do ensino liberal 
e de formação de carácter, além de terem aspirações profissionais de elevado estatuto. Em 
contraste, o modelo de massas é associado aos estudantes irregulares e externos, com 
particular interesse em conhecimentos aplicados e prepara os estudantes para posições de 
empregos técnicos e semi-profissionais. 

 
Em síntese, com excepção da perspectiva dada por Trow (1974), os modelos e 

padrões apresentados dos sistemas de ensino superior pelos diferentes autores, embora os 
nomes e algumas definições sejam distintas, apresentam grandes semelhanças em termos 
de conceitos. Assim, como exemplo, o modelo de “Universidade Global” de Cerych e 
Furth (1972) apresenta a mesma fundamentação do modelo Unificado de Peter Scott 
(1995). Estes defendem a existência de um único sistema global, em que a diversidade 
poderia ser promovida por duas vias possíveis: (1) através de medidas integradas, onde as 
diferentes formas de ensino (académico, técnico, profissional, geral, especializado, longo, 
curto, etc.) são oferecidas dentro de uma única instituição, como acontece em Espanha ou 
(2) através de políticas de diversificação institucional em que neste sistema global 
coexistem diferentes tipos de instituições, onde cada qual assume missões, objectivos e 
funções diferentes, embora sejam todas classificadas como universidades, como é o caso 
do Reino Unido e da Austrália.  

 
Da mesma forma que o Modelo Combinado de Cerych e Furth (1972), o Modelo 

Vertical de Teichler (1988), os Sistemas Estratificados de Peter Scott (1995) e os tipos II 
ou III de Clark (1996) defendem a existência de mais que um sector, claramente 
segmentados, com missão e funções próprias, mas interligados entre si. O sistema da 
Califórnia é, tipicamente, um sistema com esta filosofia, caracterizada pela existência de 
três subsectores, cada um com missão, função e regras próprias.  

 
Os modelos Elitista e Unitário de Teichler (1988), o modelo Universitário de Peter 

Scott (1995) e o Sistema Tipo I de Clark (1996) assemelham-se em objectivos por se 
regerem pelos mesmos princípios estruturais das universidades tradicionais, ou seja, 
elitismo e uniformidade.  
 

O modelo e sistema binários, defendidos por Cerych e Furth (1972), Peter Scott 
(1995) e o Sistema Tipo III de Clark (1996) falam da coexistência de dois sectores: um 
predominantemente universitário com todas as valências a este associadas e um outro 
sector não universitário, sector alternativo, constituído por IES de cariz mais técnico e 
profissional, para atender a critérios económicos e sociais. Os sistemas Duais de P. Scott 
(1995) identificam-se na mesma linha de orientação que o Sistema Binário, simplesmente 

                                                 
53 MEEK, V.L. et al (1996). 
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com a diferença de que as universidades tradicionais são reconhecidas como 
hierarquicamente superiores. Este conceito está próximo do Sistema Tipo III de Clark 
(1996). 

 
Em jeito de conclusão, pode dizer-se que, independentemente do modelo ou da 

combinação de modelos adoptada, a tendência é clara: a estrutura pós-secundária deve 
oferecer um amplo leque de recursos e oportunidades, quer em termos da sua distribuição 
geográfica, das condições de acesso, dos padrões, da forma, da duração e dos campos de 
estudo, quer em termos de possibilitar a transferência dos estudantes de um nível ou tipo de 
estudo para outro. Uma universidade monolítica, por mais que se expanda, não satisfaz a 
exigência de uma procura massificada. É necessário um enquadramento institucional mais 
abrangente para acomodar não só o grande número de estudantes, mas também para 
atender às várias funções do ensino pós-secundário. 
 
 

2.4. MODELOS ACADÉMICOS OU INSTITUCIONAIS 

 

2.4.1. MODELOS TRADICIONAIS: UNIVERSIDADES CLÁSSICA E MODERNA – 
DE “PARIS” E “BOLONHA” A HUMBOLDT, NAPOLEÃO E NEWMAN 

 
Abordadas as diferentes configurações dos sistemas de ensino superior, debruçar-

nos-emos seguidamente sobre os diferentes tipos e conceitos de instituições que, por 
relevância histórica e de influência no desenvolvimento de sistemas de ensino superior, se 
tornaram modelos académicos de referência. Daí a importância de conhecermos um pouco 
melhor os conceitos associados aos modelos académicos tradicionais e à respectiva 
expansão, bem como as filosofias dos modelos mais recentes.  

 
 Segundo Altbach (1998)54, no mundo existe apenas um único modelo académico 

comum – a universidade clássica, que fora o modelo básico da universidade europeia, 
estabelecido na França no século XIII e que, apesar de ter sofrido alterações significativas, 
continua a ser o modelo académico universal de ensino superior. O modelo de Paris 
coloca o professor no centro da instituição e a autonomia é vista como um bem 
fundamental do ethos académico. A universidade de Bolonha (Itália), controlada por 
estudantes, embora não tenha ganho tamanha relevância na Europa, produziu algum 
impacto na América Latina. A universidade clássica rapidamente se expandiu por outras 
partes da Europa, nomeadamente a Oxford e a Cambridge na Inglaterra.  

 
No século XVI, o número de universidades aumentou. Com esse crescimento, o 

papel da Igreja e dos líderes temporais mudou, assim como a função das universidades. A 
autonomia das universidades foi reduzida por fortes regulamentos da nação, ou seja, a livre 

                                                 
54 ALTBACH, P. (1998). Comparative Higher Education – Knowledge, The University and Development. 
Westport: Ablex Publishing Corporation. 
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produção e troca universal de conhecimentos foram limitadas por forte intervenção das 
autoridades políticas e religiosas. Modelos alternativos foram desenvolvidos neste período 
(CHEPS:2001)55. É o início da universidade moderna, mais centrada nas questões 
funcionais e necessidades da nação. Um dos principais modelos alternativos foram as 
escolas especializadas ou as “Grande Escolas” francesas, criadas no séc. XVIII, para 
formar e educar oficiais e engenheiros para os elevados cargos públicos. Contudo, só 
durante o séc. XIX, com o surgimento do nacionalismo na Europa, é que as instituições 
académicas se voltaram mais para o panorama nacional, numa altura em que aconteceram 
grandes reformas universitárias, associadas à ideia da universidade como agente de 
reconstrução nacional, aliada à revisão do recrutamento para os quadros do aparelho do 
Estado (Amaral, 1999)56. A essência destes modelos académicos (de “universidade-
investigação” de Humboldt, de “formação do carácter” de Newman e de “aplicabilidade do 
ensino”, modelo Napoleónico) continua bem patente nas actuais instituições de ensino pós-
secundário.  

 
Hoje em dia, independentemente da polémica Universidade / Politécnicos, o que é 

certo é que a perspectiva funcional acabou por originar dois tipos de instituições 
pedagógicas. Se, por um lado, se manteve teimosamente a tradição, representada por 
universidades, por outro lado, emergiam as escolas técnicas/ modernas e as politécnicas, 
projectadas para se dedicarem ao conhecimento útil57 e responderem às necessidades das 
transformações actuais.  

 
As nações imperialistas europeias levaram as universidades às colónias. O Reino 

Unido exportou o seu modelo académico primeiramente aos E.U.A. e, mais tarde, à Índia, 
à África e ao Sudeste Asiático; a França ao Vietname e à África Ocidental; os espanhóis e 
portugueses à América Latina e à África; os holandeses à Indonésia e os americanos às 
Filipinas. As universidades das colónias eram directamente modeladas pelas da metrópole, 
mas despidas da autonomia académica gozada pelas instituições europeias (Altbach:1998). 
Portanto, aos países asiáticos foram impostos os modelos da Europa Ocidental, conforme 
a origem dos colonos (Neave and van Vught:1994)58. Assim, mesmo depois da 
independência, esses países continuam a preservar algumas dessas características, embora 
com contornos mais nacionalistas. O caso mais visível talvez seja o da Austrália, que se 
assemelha bastante ao modelo britânico, inclusive nas reformas mais recentes. 
 

De facto, os modelos académicos ocidentais têm sido adaptados por outras 
sociedades para responder a necessidades locais e específicas e/ou para reformar os 
respectivos sistemas.   

 

                                                 
55 Center for Higher Education Policy Studies – CHEPS (2001). Higher Education in France – Country 
report. Holanda: CHEPS. 
56 AMARAL, A. (1999). Autonomia Universitária – Prerrogativas, Compromissos e Limites. S/l: Cipes. 
57 Conhecimento útil neste contexto significa conhecimento mais orientado para o mercado de trabalho e para o 
desenvolvimento económico. 
58 NEAVE, G. e VAN VUGHT, F. (1994). Government and Higher Education Relationships Across Three 
Continents – The Winds of Change. Great Britain: Pergamon. 
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Tradicionalmente, o sistema elitista predomina na Europa. Segundo Claudius 
Gellert59, este sistema assenta historicamente em três grandes pilares académicos: (1) no 
“modelo de conhecimento” representado pela universidade de Humboldt; (2) no “modelo 
profissional”, das Grandes Écoles e (3) no “modelo de personalidade”, centrado em 
Oxford e Cambridge, que anseiam pela produção de “gentlemen”, com grande expressão 
na cultura intelectual. 

 
Portanto, por toda a parte da Europa, podem encontrar-se vestígios desses três 

modelos, embora, ultimamente, se tenha dado ênfase à vertente profissionalizante, por ser 
uma possível solução ou talvez a solução mais adequada para atender aos actuais desafios, 
nomeadamente à diversidade do corpo de estudantes e às exigências do mercado de 
trabalho. Aliás, a própria Declaração de Bolonha60 vai um pouco nesse sentido. 

 
O ensino superior em África é um exemplo típico do artefacto das políticas 

coloniais. Actualmente, o continente é dominado por instituições académicas moldadas 
pelo colonialismo e organizadas de acordo com os modelos europeus. Colonizadores como 
a Bélgica, o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Holanda, a Itália, Portugal e a Espanha 
têm moldado a raiz de desenvolvimento da África. Algum deste legado colonial ainda 
persiste nas organizações académicas ligadas à metrópole, como a língua de instrução e 
comunicação. Parte das medidas políticas eram semelhantes, nomeadamente no acesso 
limitado à universidade. Por toda a África, a dimensão do sistema educativo até à 
independência era bastante reduzida. Embora a África devesse reclamar uma tradição 
académica antiga, como no caso do Egipto, os tradicionais centros de ensino superior 
foram totalmente destruídos pela colonização (Teferra and Altbach: 2004)61. 
 
 

                                                 
59 Referenciado por SCOTT, P. (1995). The Meaning of Mass Higher Education. Buckingham: Open 
University.  
60 Declaração de Bolonha – Compromisso político assinado por 29 países europeus, em Junho de 1999, que consiste na criação de um 
Espaço Europeu de Ensino Superior que tem por missão a promoção e desenvolvimento da (1) Competitividade Internacional da Europa; 
(2) Mobilidade (3) Empregabilidade; (4) Aprendizagem ao longo da vida e (5) Dimensão social, na promoção de maior coesão (estas 
duas últimas definidas em Praga) e outros objectivos instrumentais que têm a ver com sistemas de graus comparáveis – e também pela 
implementação do suplemento do diploma, para promover a empregabilidade e a competitividade internacional dos sistemas de ensino 
superior; sistemas de dois ciclos - o graduado e o pós-graduado,  sendo o primeiro grau com relevância para o mercado de trabalho e os 
estudos de pós-graduação apenas depois da conclusão do primeiro grau; sistemas de créditos tipo ECTS – como materialização da 
mobilidade. Este sistema inclui também a aprendizagem ao longo da vida: mobilidade – eliminação de obstáculos à mobilidade de 
alunos no acesso às oportunidades de estudo e formação e outros, aos professores, investigadores e pessoal administrativo, no 
reconhecimento e na valorização adquiridos no espaço europeu sem prejuízo do seu estatuto; promoção das necessárias dimensões 
europeias do ensino superior assentes, principalmente, na cooperação intergovernamental, conduzida em colaboração com instituições e 
associações de ensino superior; qualidade – promoção da cooperação europeia na avaliação da qualidade e de acreditação, no intuito de 
definir critérios e metodologias comparáveis baseados no benchmarking. Assim sendo, ter uma base de informação a nível europeu é 
fundamental. No entanto, é no Quadro Comum de Referências para Qualificações que está o cerne da questão, pois é através dele que se 
deve emergir o processo de convergência. Nesta perspectiva, o conceito “qualificações” abrange todo e qualquer tipo de qualificações, 
quer sejam adquiridas em universidades, politécnicos, colleges ou na aprendizagem ao longo da vida. Portanto, o futuro quadro europeu 
destina-se a todos os tipos de qualificações, pois no essencial é lidar com a riqueza da diversidade e não uniformizá-las. (Grilo, M. 
(2002). Desafios da Educação – Ideias para uma política educativa no século XXI, Oficina do Livro, Lisboa.) 
 
 
61 TEFERRA, D. e ALTBACH, P. (2004). African higher education: challenges for the 21st century. 
Netherlands: Kluwer Academic Publishers. In Higher Education, 47, 21–50. 



37 

2.4.2. EMERGÊNCIA DE NOVOS MODELOS ACADÉMICOS 

 
Com excepção de alguns países, a democratização e a necessidade de mobilidade 

social justificaram a enorme procura a que se assistiu no período pós-2ªGM. Niblett62, em 
1972, já se referia à massificação. Esta não só traria a diversidade da procura, mas também 
tornaria comum a ideia de que o ensino terciário é um percurso natural para a grande 
maioria dos jovens saídos do secundário. Apesar dos fundos públicos serem cada vez 
menores para o ensino superior, a proporção da procura é cada vez maior e pretende-se 
caminhar para uma situação de “acesso universal”, tal como já acontece nos E.U.A. e no 
Japão. Esta situação acarreta, sem dúvida alguma, outros desafios e problemas, de entre os 
quais a estrutura dos sistemas de ensino superior e os respectivos modelos académicos a 
adoptar, ou seja, que tipo de instituições e como se podem estas interrelacionar para 
poderem oferecer um ensino superior adequado?  
 

Como consequência destas enormes exigências e desafios, foram grandes as 
reformas que se registaram no referido período, o que resultou na criação de novas 
estruturas académicas no ensino pós-secundário. 
 

Niblett (1972) identificou três principais estruturas para configurar um sistema de 
ensino superior. Em alguns países, as três estruturas são utilizadas simultaneamente. 
 

(1) Estrutura um – oferece a possibilidade de ingresso em formações iniciais de curta 
duração, de um a dois anos, a tempo integral no ensino superior, com possibilidade 
de obter o grau de bacharel, se satisfeitos alguns critérios de selecção (ex.: 
Community College dos E.U.A., Junior College do Japão, Further Education da 
Inglaterra, etc.); 

(2) Estrutura dois – permite a uma diversidade de instituições concederem, a tempo 
integral, cursos de três ou mais anos. Os critérios de acesso devem basear-se na 
elevada capacidade, num especial interesse vocacional, em preferências pessoais ou 
ainda na combinação dos três requisitos (ex.: Universidades e Politécnicos);  

(3) Estrutura três – oferece um ensino superior a tempo parcial, pelo menos para o 1º 
ciclo (bacharel) e com uma formação faseada, ou seja, a admissão na etapa seguinte 
está dependente da aprovação da fase anterior (Universidade Aberta). 

 
 Na maior parte dos países desenvolvidos, a tendência é para desenvolver estruturas 
mais flexíveis, interrelacionadas, tendo uma admissão inicial menos restritiva, facilitando a 
mobilidade entre os sectores e diminuindo as barreiras entre as áreas de estudo. Contudo, a 
necessidade de preservar o rigor intelectual e o elevado padrão de qualidade permanece 
implicitamente acordada por toda a parte, bem como a primazia da investigação 
(fundamental ou aplicada). 

 

                                                 
62 NIBLETT, W. e BUTTS, R. (1972). University Facing the Future - The World Year Book of Education 
1972/73. London: University of London and Evans Brothers Limited. 
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Os Community Colleges são exemplos típicos da estrutura um.  
 
Falar dos Community Colleges é referir-se obrigatoriamente um subsector do 

sistema tripartido de ensino superior dos E.U.A., tomados por muitos como modelo de 
referência. Por todos os Estados Unidos este tipo de instituição pós-secundária atende um 
número expressivo de jovens e adultos. Conhecida como “Junior College”, os Community 
Colleges, ou as escolas de dois anos, são hoje instituições de enorme relevância para 
atender particularidades de formação de uma sociedade de conhecimento em constante 
mutação. 

 
A disseminação das escolas públicas de 2 anos, com a terminologia “Community 

Colleges”, significa terem sido concebidas para oferecer uma variedade de serviços 
comunitários. Certamente, o público aceitou bem o seu conceito e as suas funções, 
resultando numa taxa de cobertura de 85% de inscritos em 1968. Das 1075 escolas de 2 
anos (1968), 584 eram escolas públicas comunitárias (Medsker:1972)63. 

 
A razão primordial do surgimento dos Community Colleges foi, para além de outros 

objectivos, a de alargar o acesso ao ensino pós-secundário.  
 

Alargar o acesso significa o reconhecimento da extrema importância de colocar as 
instituições pós-secundárias dentro das comunidades, de eliminar obstáculos de acesso e de 
tornar possível a satisfação das necessidades de uma população estudantil heterogénea, 
através de políticas educativas, curricula e atitudes adequadas. Não significa apenas 
diversificar programas nas instituições, mas também a vontade de abranger estudantes com 
capacidade e motivação abaixo da média, particularmente aqueles que pertencem às 
famílias cuja educação, para além do secundário, tem sido uma excepção. Portanto, os 
community colleges foram cruciais na remoção de barreiras geográficas, financeiras, 
sociais, raciais e de género no acesso a estudos pós-secundários, assim como no facto de 
terem proporcionado programas de estudos mais adequados à diversidade existente 
(Cross:1971) 64. 

 
Os Community Colleges, originariamente, foram concebidos para preparar 

adequadamente estudantes “universitários” de fraco desempenho nos seus primeiros dois 
anos em instituições locais, antes de serem transferidos como “estudantes universitários 
maduros”. Portanto, os Community Colleges, na realidade, serviram mais as universidades 
do que a população em geral. Porém, com as políticas de maior justiça e equidade social, 
tornaram a ideia de educação pós-secundária num direito cada vez mais enraizado. Como 
consequência, os Community Colleges ganharam enorme relevância de investimento por 

                                                 
63 MEDSKER, L. (1972). The American Community College: Its Contribution to Higher Education. In 
NIBLETT, W. e BUTTS, R. The World Year Book of Education 1972/73 - Universities Facing the Future. 
London: Evan Brothers Limited. 
64 CROSS, K. (1971). The role of the college in providing postsecondary education for all. Washington D.C.: 
Government Printing Office - Citado por Medsker (1973). 
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serem vistos não só como meio para atingir o acesso universal (> 40% segundo Trow), mas 
também para satisfazer as políticas de “porta-aberta”, de curricula multifacetados, e 
principalmente, a preocupação de acomodar adequadamente a vasta diversidade de 
estudantes. Definitivamente, os Community Colleges tiveram um papel primordial na 
democratização do ensino pós-secundário dos E.U.A.  

 
A característica fundamental dos Community Colleges é que são instituições de 

ensino, não realizando qualquer tipo de investigação e sendo caracterizadas pela 
diversidade de curricula, o que possibilita aos estudantes uma melhor preparação para o 
emprego ou para se transferirem para escolas superiores de 4 anos, obtendo um grau 
superior. Originariamente são programas ocupacionais, terminais, organizados para 
preparar técnicos e semi-profissionais em campos como a engenharia, a saúde e o 
comércio, além de outros serviços que não requerem técnicas mais complexas. Existem 
também programas para actualização de competências ou para aqueles que queiram mudar 
de carreira ou que procurem trabalhos alternativos, ou seja, possibilitam a formação ao 
longo da vida.  
 

O seu papel no sistema pós-secundário é crucial. Para além de terem acrescentado 
maior diversidade no ensino pós-secundário, são fundamentais para as instituições de 4 
anos (ex.: CSU), por lhes possibilitarem ser mais selectivas na admissão dos seus 
estudantes, além de restringirem a variedade de programas que oferecem. Por manterem 
uma política de “porta aberta” e incluirem jovens de fracas habilitações, os Community 
Colleges (CC) contribuíram para a expansão do sistema pós-secundário, não só em termos 
de diversidade de instituições, como também de abrangência. Portanto, se antes os CC 
eram apenas instituições para formação de técnicos e semi-profissionais, agora, 
independentemente do programa ser vocacional ou não, os alunos são igualmente 
empregues no mercado de trabalho ou obtêm créditos para estudos mais avançados em 
instituições de 4 anos. 

 
Para ilustrar a “estrutura dois” escolhemos os politécnicos como exemplo. Estes 

são exemplos do modelo que maior impacto provocou aquando da emergência de novas 
instituições nas décadas de 60 e 70, altura de grandes reformas, como medida de expansão 
e diversificação de sistemas. A criação de politécnicos era, então, parte de uma estratégia 
para modernizar o ensino superior, por ter objectivos, natureza programática e distribuição 
geográfica diferentes das tradicionais universidades, constituindo um sector alternativo às 
universidades (P. Scott:1995).  

 
Conceptualmente, os politécnicos são instituições pós-secundárias, produto de 

fusões de escolas monolíticas (escolas tecnológicas, comércio, formação de professores, 
arte, etc.), e/ou de filiação, criados por iniciativas locais e suportados e controlados por 
autoridades locais para prover formação em competências que poderiam vir a desenvolver 
a indústria local, o comércio, os serviços e a comunidade como um todo. A característica 
“vocacional e prática” diferencia-os do ensino “crítico e contemplativo” das universidades. 
Portanto, os politécnicos estariam mais próximos e mais bem integrados nas comunidades 
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locais do que grande parte das universidades, sendo que, alguns dos cursos e muita da sua 
investigação, estariam relacionados com as necessidades locais. 

 
Geograficamente estão distribuídos por localidades pequenas e remotas, por serem 

instituições altamente comprometidas com a formação vocacional, com profundas raízes 
em formação técnica e orientada para o mercado de trabalho e com forte ligação à 
indústria. O facto de serem instituições regionais de fortes raízes comunitárias, não só em 
termos de governo e administração, mas, essencialmente, nos seus valores e filosofias, 
torna-os menos autónomos e mais “accountables” devido (i) à participação massiva de 
elementos independentes no governo das instituições e (ii) a regularem-se primeiramente 
por critérios económicos. Por outro lado, são física e ideologicamente mais acessíveis que 
as universidades, não só por estarem mais próximos dos estudantes, mas também porque a 
missão dos politécnicos não é a produção de elites, mas a maximização e potenciação das 
competências básicas locais e regionais. Por conseguinte, o seu propósito não é ser 
selectivo ou exclusivo, mas providenciar uma vasta panóplia de oportunidades de formação 
e tentar satisfazer aqueles que procuram obter competências profissionais altamente 
credenciadas. Daí atenderem uma enorme heterogeneidade de estudantes e reputarem-se 
como instituições abertas, flexíveis e facilmente adaptáveis às novas realidades.  

 
Na perspectiva de investigação, o politécnico teria como objectivo solucionar 

problemas práticos e, como tal, ser patrocinado pela indústria e pelas autoridades locais. 
Porém, o volume de investigação seria comparativamente inferior ao normalmente 
praticado pelas universidades, visto que os politécnicos são essencialmente instituições de 
ensino. As duas actividades, ensino e investigação, seriam desenvolvidas separadamente, 
ou seja, se a investigação fosse conduzida por institutos não dedicados ao ensino, então 
também os estudantes poderiam ser formados, pelos menos nos dois primeiros anos, pelas 
escolas onde existisse pouca ou nenhuma investigação pura. Após este nível, a 
investigação de pós-graduação, orientada para soluções de problemas práticos, 
possibilitaria ao estudante aumentar competências e expectativas vocacionais. 

 
Contudo, estas argumentações, em parte, poderiam superficialmente ocultar 

dificuldades económicas, pois os governos não estavam dispostos a despender de mais 
recursos com a investigação, se os politécnicos enveredassem pelo mesmo modelo que as 
universidades (Fowler:1972) 65. 

 
Hoje em dia, fala-se no “academic drift”66 dos politécnicos e afirma-se que o seu 

compromisso primário de educação vocacional se esbateu. Uma ideia que foi reforçada 
pelo abandono do sistema binário em alguns países (ex. RU) e pela adopção do estatuto de 
universidade. Todavia, o que mudou não foi só o compromisso vocacional dos 
politécnicos, mas também as competências exigidas por um mercado laboral cada vez mais 
complexo e competitivo. Aliás, a própria natureza vocacional também se alterou. Tornou-

                                                 
65 FOWLER, G. (1972). The Binary Policy in England and Wales. In NIBLETT, W. e BUTTS, R. The World 
Year Book of Education 1972/73 - Universities Facing the Future. London: Evan Brothers Limited. 
66 Tendência dos politécnicos em enveredarem por áreas académicas mais conceptuais. 
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se igualmente mais ampla e complexa. Por outras palavras, as pressões económicas têm 
sido mais poderosas do que qualquer “imposição” cultural académica.  

  
Segundo P. Scott (1995), o estabelecimento dos politécnicos veio dar uma nova 

forma ao ensino superior e uma nova cultura de “campus” e está intimamente relacionado 
com a abertura da sociedade pós-guerra e com o aumento da cultura popular. A 
contribuição mais significativa dos politécnicos foi a reestruturação dos sistemas, ao 
desafiarem a hegemonia da universidade, não através da confrontação ideológica, mas por 
instituírem valores e práticas distintas, desenvolvidos no ensino pós-secundário.  

 
Contudo, a expressão “sistema binário”, surgida originalmente na Inglaterra, fora 

usada para distinguir as diferentes fontes de financiamento e não para diferenciar formas 
de ensino entre a universidade e o politécnico, pois sempre existiram escolas monolíticas 
fora do sistema universitário. Portanto, a separação não constituiria novidade 
(Fowler:1972). Não obstante, as autoridades inglesas batiam-se por uma separação 
institucional entre o que é “vocacional” e o que é “crítico ou contemplativo”, como 
necessidade primária à efectividade do sistema do ensino superior. Aliás, esta divisão já 
estava subjacente à filosofia de reorganização do ensino superior de Robbins (1963) ao 
defender que as instituições pós-secundárias, criadas localmente ou por iniciativas locais, 
deveriam ser aceites no sistema universitário. Esta política “binária” surgida das reformas 
da década de 60 deveu-se essencialmente a três grandes mudanças: (i) ao “boom” 
inesperado da procura em cursos não universitários; (ii) à reorganização institucional e 
académica do ensino pós-secundário, particularmente com a criação de politécnicos com 
certo grau de autonomia e liberdade académica, anteriormente conferida apenas às 
universidades, aliando, assim, uma abordagem mais pragmática e vocacional às tradições 
universitárias; (iii) à palavra “binário” ter passado a ser oficialmente usada em políticas 
“separate but equal” para o desenvolvimento do ensino superior, devendo o politécnico 
manter-se na tradicional orientação vocacional e prática de ensino pós-secundário.  
 

Portanto, a política binária fora concebida não para criar um ensino superior de 2ª 
classe, deprimido e subfinanciado, mas para reconhecer a possibilidade de existir mais do 
que uma filosofia válida de ensino superior ou que tais diferenças de ênfase numa dada 
filosofia implicariam a existência de mais do que um modelo institucional e, como tal, 
assumir-se-ia uma nova forma de ensino superior. Há quem defenda (Fowler:1972) 67 que, 
se fosse possível conceber um sistema “a partir do zero”, o desejável seria ter um sistema 
maioritariamente constituído por instituições desta natureza, formando aqueles que iriam 
servir a sociedade em geral, enquanto as universidades teriam um papel de monitorização e 
de crítica, ao invés de simplesmente transmitirem cultura e estudos mais avançados e 
formarem pessoas para tal. Todavia, numa altura em que a procura é superior ao número de 
vagas, este intento é impraticável.  

 
Na “estrutura três” dos modelos académicos de Niblet (1972), a Universidade 

                                                 
67 Citado em Fowler (1972). 
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Aberta é, sem dúvida, uma outra medida estratégica para alargar o acesso a um sistema 
tradicionalmente selectivo e elitista, além de cumprir o objectivo de diminuir o elevado 
nível da taxa de abandono. Contudo, esta via tinha uma abordagem diferente das anteriores 
por ser um ensino através do “ar”, isto é, através da proliferação da televisão e, mais 
recentemente, das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC’s), para fazer 
chegar o ensino universitário a todos, sem limitações físicas e temporais. Este modelo fora 
concebido para (i) atender uma população estudantil que, por qualquer motivo, falhou o 
seu percurso no sistema convencional de educação; (ii) ser oferecido como algo mais 
prático, em que os estudantes possam manter normalmente o seu trabalho enquanto 
prosseguem os seus estudos nos tempos livres; (iii) usufruir das metodologias e 
mecanismos modernos de comunicação, para efectivar o mais possível o intercâmbio. 
Formalmente, isto reflectia-se em parâmetros de maior abertura e acesso a determinadas 
franjas populacionais. A abertura curricular e os novos métodos de apresentação são outros 
princípios básicos formais para esta “estrutura três” de ensino superior. Heydinger (1997)68 
reflecte neste modelo os princípios pelos quais as IES poderiam redefinir as suas 
estratégias futuras: (i) Aprendizagem avançada, (ii) “Aprender em qualquer parte”, (iii) 
Empresas de ensino, (iv) Agências intermediárias de ensino, (v) Agências de 
aprendizagem e (vi) Empresas virtuais de ensino. 

 
Estas valências não são mutuamente exclusivas, pois poderão competir umas com 

as outras ou serem complementares. Embora sejam meras possibilidades, são “clusters” de 
desenvolvimento a considerar seriamente na reorientação do ensino superior do séc. XXI. 
 
 

2.5. ESTRUTURAS DE APRENDIZAGEM (CICLOS, GRAUS, DURAÇÃO, 
CRÉDITOS) 

 
Segundo U. Teichler69, uma das vertentes de estudo sobre sistemas de ensino 

superior é dimensionar a questão programática (académico / profissional), de graus 

                                                 
68 (i) Aprendizagem avançada: não importa como nem onde a aprendizagem acontece, o importante é que ela 
se materialize. Não interessa o processo, mas a avaliação dos resultados finais. Os docentes seriam vistos 
como monitores, trabalhando em colaboração com os estudantes para atingirem os mesmos objectivos; (ii) 
“Aprender em qualquer parte”: a este princípio estão associados conceitos de “ensino à distância”, 
“aprendizagem aberta” em que o próprio estudante organiza o seu plano de estudo, “salas de aulas virtuais” 
onde as TIC’s desempenham um papel fundamental na interacção dos docentes e alunos; (iii) Empresas de 
ensino: já se começa a falar de instrução por “outsourcing” ou por empresas de ensino. A diferença é que o 
segundo especializa-se em determinada disciplina. Os especialistas bem sucedidos acabam por criar as suas 
próprias agências, servindo-se de consultores. Com o desenvolvimento dessas formas de oferta, é presumível 
que venha a haver (iv) Agências intermediárias entre “compradores (estudantes)” e “vendedores 
(fornecedores de ES)”, como os “centros de informação aos consumidores (estudantes)”; “Learning Bank”, 
instituições financeiras que possam ajudar a financiar as escolhas dos estudantes. Outras figuras que possam 
também surgir são (v) Agências de aprendizagem como “agências corretoras”, etc.  HEYDINGER, R. 
(1997). Principle for Redesigning Institutions. In PERTERSON, M. et al (1997). Planning and Management 
for a Changing Environment. Califórnia: Jossey-Bass. 
69 http://www.ipv.pt/millenium/Millenium21/21_4.htm - Changing Patterns of the Higher Education System 
and the Perennial Search of the Second Sector for Stability and Identity (8.7.04). 
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(bacharel, licenciado, mestre, etc.) e de duração (anos de estudo, créditos). E, em contornos 
mais analíticos, questionar-se sobre os diferentes planos e perfis curriculares (programas 
horizontais).  

 
Na Europa, os países e as regiões dispõem de uma grande variedade de instituições 

de educação e de formação, aplicando regras de admissão diferentes, utilizando calendários 
lectivos próprios e conferindo graus académicos e qualificações diversos. Reflectem, 
portanto, uma enorme variedade de planos de estudos, de programas, de organização 
curricular e de regimes de formação.  
 

Embora as circunstâncias e as realidades nacionais variem significativamente, 
algumas generalizações poderiam ser feitas. O importante é compreender as grandes 
tendências / questões que moldaram ou preocuparam o ensino superior da cada região. 

 
Sem prejudicar esta riqueza e heterogeneidade organizacional, curricular e de 

enquadramento legal do Ensino Superior, quer em termos do desenho e da arquitectura dos 
sistemas, quer da sua própria dinâmica, a “Europa dos 29” estabeleceu em 1999 um 
compromisso político de criar um espaço europeu de educação e de formação, para atingir 
os seguintes grandes objectivos70: (1) promover a qualidade de educação e formação 
europeia; (2) garantir a compatibilidade entre sistemas de educação diversificados; (3) 
assegurar o reconhecimento das qualificações, competências e conhecimentos do cidadão 
europeu à mobilidade; (4) tornar a formação europeia mais atractiva para os não europeus. 
Para concretizar tais objectivos, a “comunidade europeia” definiu alguns instrumentos e 
mecanismos, entre os quais: a criação de sistemas de estrutura de graus de “dois ciclos” – 
graduação e pós-graduação, harmonizando um primeiro grau ao fim de 3 ou 4 anos, 
seguido do mestrado (1 a 2 anos) e doutoramento (3 a 4 anos). Para além destas estruturas, 
preconiza-se que os graus sejam comparáveis, através de um sistema de créditos (ECTS) e 
de alguns planos de acção para promover a mobilidade e a qualidade do ensino superior 
europeu71. 
 

Do relatório72 que serviu de “background paper” no fórum de Bolonha em 1999, 
sobre as tendências das estruturas de ensino superior nos países europeus, confirmou-se a 
enorme complexidade e diversidade curricular e de estrutura de graus nos países europeus, 
independentemente de o sistema ser binário ou unificado. Constatou-se que, ao contrário 
do modelo “anglo-saxónico” dos E.U.A., do Reino Unido, da América Latina e da Ásia, os 
europeus regulam a duração dos cursos em número de anos de estudos num “one-tier”, 
curricula mais longo, ao invés de ser por unidades de crédito, num modelo de dois ciclos 
(graduação e pós-graduação), embora já se tenha começado a observar uma forte pressão, 

                                                 
70
Comissão Europeia (2002). Educação e Formação na Europa: Sistemas diferentes, objectivos comuns para 

2010. Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.  
71 Ver informação complementar na nota 60, p. 36. 
72 HAUG, G. e KISTEIN, J. (1999). Project Report – Trends in Learning Structures in Higher Education - 
http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/trend_I.pdf (30.10.2004). 
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por parte dos governantes europeus, em promover estudos de curta duração, que se 
traduziu na introdução da primeira graduação (bacharelato) em países tradicionalmente de 
curricula longos, sem um ponto de saída intermédio, passando a funcionar num regime de 
“dois ciclos”. Reconheceu-se, ainda nesta análise, a necessidade de compatibilizar os 
vários sistemas nacionais de transferências de crédito com os ECTS, assim como com o 
aparecimento de “novos fornecedores” de ensino superior ( “branch”, “franchising”, 
TIC’s), ampliando ainda mais o leque de oportunidades de aprendizagem e formação. 
 

Estas tendências foram posteriormente confirmadas em 2001, num estudo feito 
pelos mesmos autores73 aos restantes países do Espaço Europeu do Ensino Superior. Este 
estudo veio reforçar, ainda mais, a tendência em harmonizar os sistemas europeus por 
regime de dois ciclos e mostrar que países de curricula longos necessitam de ser 
reajustados para atender aos princípios da Declaração de Bolonha, embora admitam 
excepções (ex.: medicina). A maior tendência registada é para “3 anos de bacharelato” 
ficando a harmonização do nível “pós-graduado” como desafio a contornar 
prioritariamente nos próximos tempos. Verificou-se que a uniformização, como um dos 
possíveis riscos deste processo, não se coaduna com as medidas de flexibilidade e 
diversidade de Bolonha, pois as relações entre subsistemas (em sistemas binários) e 
instituições (em sistemas integrados) são cada vez mais alargadas e o âmbito de programas 
de índole profissional é mais abrangente. Contudo, ainda existem estruturas muito 
complexas, como por exemplo os sistemas que não são na realidade binários, mas 
“trinários” por serem constituídos por diferentes sectores (universidades, 
politécnicos/colégios e cursos curtos pós-secundários) com diferentes graus e disciplinas. 
Embora se pretenda estabelecer um regime de dois ciclos, o nome/nomenclatura dos graus 
dependerá de cada Estado. O essencial é que os sistemas assumam os primeiros graus com 
finalidade, orientação e perfis diferentes, mas com um número de unidades de créditos 
equivalente a 3 ou 4 anos de estudo a tempo inteiro. A mobilidade e os mecanismos de 
acreditação, numa dimensão europeia, são outras preocupações bem patentes deste estudo. 
 

Uma acção combinada das tendências acima referidas poderia ter um impacto 
positivo na competitividade do ensino superior europeu em relação aos seus adversários 
mais directos, a saber E.U.A. e Japão. 

 
Por enquanto ainda não existe um único “modelo” de estruturação dos cursos e 

graduações, nem foi estabelecido um padrão internacional generalizado. O SES dos 
E.U.A., embora altamente estruturado por instituições e agências de acreditação, é ímpar 
na grande variedade de curricula, duração dos cursos e tipos de graduações que possui, 
razão pela qual tem servido de “modelo” e inspiração para muitos países.  

 
Um comentário importante a acrescentar ao modelo norte-americano é que, 

enquanto os anos e os semestres são a base para definir o calendário e o horário escolares, 
a unidade básica académica são créditos. Contrariamente à Europa, todos os cursos são 

                                                 
73 HAUG, G. e KISTEIN, J. (2001). Trends in Learning Structures in Higher Education (II).Finish National 
Board of Education: Finland. 
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“credit-rated” e os estudantes podem acelerar os seus estudos de variadas maneiras, 
podendo, por exemplo, acumular créditos durante os cursos de Verão, mesmo estando 
ainda a frequentar o ensino secundário. Todavia, isto pode ter um lado perverso, visto um 
estudante poder acumular o número necessário de créditos e não possuir qualquer 
competência nuclear. Contudo, estão a ser tomadas medidas para prevenir esta situação. 
Mais de um terço dos estudantes americanos não estudam em universidades, mas nos 
“community colleges” que oferecem uma variedade de cursos curtos vocacionais de 2 
anos, conduzindo a um “associate degree” em arte, ciências ou ciências aplicadas. Os que 
possuem este grau poderão continuar os seus estudos nas universidades, como resultado de 
acordos instituídos entre os seus colégios e a universidade local do mesmo estado. Existe 
uma grande variedade de cursos de bacharelato nos Estados Unidos, mas a maioria é 
menos “profissionalizante” do que os seus parceiros europeus e alguns dos mais 
prestigiados são obtidos nos colégios de artes liberais independentes, de 4 anos, que 
oferecem um amplo curriculum em humanidades e ciências, podendo estes diplomados 
entrar para o mercado de trabalho. Os estudos em áreas profissionalizantes, como a 
Medicina ou o Direito, iniciam-se apenas depois do bacharelato e conduzem a graus de 
“M.D.” ou “J.D.” respectivamente. Os programas de mestrado são, normalmente, de 2 anos 
e, em alguns outros casos, como em Gestão, por exemplo, os mais prestigiados apenas são 
acessíveis após um período bem sucedido de experiência profissional. 

 
Uma conclusão que se pode retirar destas observações é que o SES americano 

possui uma estrutura, uma lógica, uma história própria, mas também enfrenta algumas 
fraquezas e dificuldades. Contudo, exerce uma forte influência nos outros sistemas do 
mundo, incluindo a Europa, embora a Europa também o influencie. Porém, a Europa 
procura desenvolver um sistema próprio e adequado às suas necessidades. Para realizar 
este objectivo, as autoridades competentes conceberam a Declaração de Bolonha para criar 
um Espaço Comum Europeu de Ensino Superior. Neste espaço, cada Estado deverá 
preservar e promover o seu património cultural e criar condições de cooperação e de 
mobilidade, nomeadamente na educação e formação, de modo a possibilitar aos seus 
cidadãos beneficiarem da diversidade de ofertas equivalentes, ao invés de estarem sujeitos 
a restrições resultantes do não reconhecimento e de incompatibilidade de sistemas. A 
diversidade é uma mais-valia que se quer promover em tal espaço.  

 
Portanto, parece ser consensual que o aumento da diversificação do ensino 

superior, em todas as suas dimensões nucleares, é desejável e indispensável. Porém, o que 
a caracteriza e a sustenta continua controverso. U. Teichler (1996) 74 levanta algumas 
questões pertinentes, nomeadamente:  

(1) Até que ponto deve o sistema, como um todo, ser diversificado, para atender 
a uma procura heterogénea e satisfazer os diferentes níveis de qualidade exigidos 
no ensino e na aprendizagem75?;  

                                                 
74 TEICHLER, U. (1996). Diversity in Higher Education in Germany: The two-type structure. In MEEK, V. 
Lynn e GOEDEGEBUURE, L. (eds). The Mockers and Mocked: Comparative Perspective on 
Differentiation, Convergence and Diversity in Higher Education. Oxford: IAU Press, 117-136. 
75 Por exemplo, a elevada taxa de inscrições absorvida pelas diversas instituições de ensino superior com 
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(2) Deveriam os (sub)sistemas de ensino superior ser claramente separados de 
acordo com a sua qualidade e as respectivas funções no sistema de conhecimento e 
na sociedade em geral, ou deveriam tais diferenças ser neutralizadas? O autor faz 
referência aos modelos “elitista”, de “massas” e “universal” de Trow (1974)76, para 
justificar que, apesar de não ter evocado qualquer limitação, este se debatia pela 
protecção e reputação do sistema elitista. Aliás, na sua obra mais recente, Trow 
(1984)77 vai mais longe, defendendo que, independentemente de o sistema ser 
diferenciado ou não, todos os SES são estratificados. O ensino superior, na sua 
concepção, é ele próprio um sistema estratificado de instituições, classificadas 
formalmente ou informalmente em termos do seu prestígio e estatuto, riqueza, 
poder e influência de vária ordem. Esta estratificação estende-se também aos seus 
elementos básicos, como são a estratificação dos respectivos sectores, das 
instituições dentro dos sectores e da estratificação das instituições em unidades e 
departamentos. No entanto, isto não se verifica apenas nas universidades, visto que, 
no caso da França, as Grandes Écoles, apesar de terem uma orientação mais técnica 
e vocacional, constituem uma elite dentro das elites;  

(3) Qual deveria ser o grau de homogeneidade e de heterogeneidade dos 
estudantes nos sectores do sistema de ensino superior ou o desejável e viável nas 
IES individualmente? Por exemplo, o conceito de “integrating diverse students” 
como chavão, em universidades conceptuais como as germânicas, vai contra a 
filosofia da diversidade interinstitucional;  

(4) Qual deveria ser a extensão da diversidade vertical em termos de qualidade 
e reputação ou qual seria a dimensão da diversidade horizontal no que toca a 
questões de perfis de conhecimento, estilos de ensino e aprendizagem, etc.? Por 
exemplo, a diversidade horizontal tem mais e maior impacto no sistema americano 
do que no japonês;  

(5) Qual deveria ser a dimensão da diversidade a ser organizada por tipos de 
IES, de cursos e programas de estudo, de etapas de cursos e graus ou deveria haver 
diferenças graduais entre as instituições e programas formais? Constata-se uma 
considerável inércia nos sistemas nacionais de ensino superior. Por exemplo, 
enquanto na Alemanha diferentes tipos de instituições, com uma relativa diferença 
de qualidade, asseguram a diversidade, nos E.U.A. e no Japão, a diversidade é 
reflectida entre instituições da mesma categoria formal onde as diferenças de 
qualidade entre elas são tradicionalmente substanciais;  

(6) Até que ponto estará a diversidade estrutural ligada às diferentes funções 
dos sectores? De facto, é sabido, pelo menos convencionalmente, que o sector de 
ensino superior, responsável pelo ensino de elite, combina o ensino com a 

                                                                                                                                                    
diferentes níveis de qualidade fora considerada, em contraste com os E.U.A., não apropriada para os países 
europeus. 
76 Segundo Trow, um sistema é considerado de “elite” quando a taxa de inscrição do ensino superior atinge 
apenas os 15% da faixa etária relevante, de “massa” quando está entre os 15% e os 40% e “universal” quando 
é superior a 40%.   
77 TROW, M. (1984) in GOEDEDEGEBUURE et al. Higher Education Policy – An International 
Comparative Perspective.  Oxford , NY, Seoul e Tokyo: Pergamon Press, 319. 
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investigação, enquanto o outro sector “menos nobre” tem pouca ou nenhuma 
investigação. Também se diz que os sectores, que estão abaixo no ranking, 
geralmente têm tendência para serem vocacionais, ao contrário dos do topo. 
Contudo, existem excepções como as Grandes Écoles francesas. Daí a 
argumentação, já anteriormente referida por U. Tcheiler, a favor de o “outro sector” 
se manter propositadamente “indefinido”. 

 
Estas grandes questões estruturais foram, sem dúvida, temas de grandes debates 

entre as décadas de 50 e 70. Após esse período, registou-se um declínio no interesse pelo 
tema, pois a reestruturação e a implementação das reformas tornaram-se ainda mais 
complicadas com a estagnação de recursos que se estendeu até 1980. Nos finais dos anos 
80, embora reformulado, o tema volta a fazer parte das agendas nacionais e internacionais 
como matéria-chave das políticas do ensino superior. No contexto europeu, foi posta em 
causa a longa duração e os substanciais prolongamentos dos cursos e foram revistas 
algumas medidas tomadas anteriormente, como é o caso do Reino Unido, em que a 
chamada estrutura binária foi substituída por um sistema único, conferindo-se o estatuto de 
“universidade” aos politécnicos. Durante o mesmo período, foram tomadas medidas de 
incentivo à integração europeia, cooperação e mobilidade. Em vários países, muito do 
esforço foi usado no sentido de diminuir o papel do Estado e estimular as instituições a 
serem mais empreendedoras e a reforçarem os seus pontos fortes como perfil institucional 
específico, enquanto entidade individual. Esta política de promoção institucional põe em 
questão o papel individual das instituições, dos programas, dos tipos de curso e dos tipos 
de instituições para a determinação do padrão do sistema de ensino superior. 

 
Como síntese, gostaríamos de reforçar, uma vez mais, a importância das 

fundamentações e dos objectivos estratégicos em que as autoridades competentes se 
basearam para adoptar um determinado padrão de sistema, modelo académico e/ou 
estruturas de aprendizagem. Conscientes de que estas questões foram um tanto diluídas ao 
longo desta exposição, achámos pertinente resumi-las num quadro (Quadro I) em forma de 
palavras ou frases-chave. 

 

Quadro I – Objectivos Estratégicos e Fundamentações dos Sistemas de Ensino Superior 

 
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS  
para o Ensino Superior 
 

FUNDAMENTAÇÕES 
Invocadas 

• Expandir   
• Diversificar 
• Aumentar e alargar o acesso 
• Inovar 
• Flexibilizar 
• Partilhar custos 
• Promover a cultura da excelência 

• Profundas mudanças sociais, 
económicas e culturais:  

o Maior complexidade do mercado 

laboral 

o Maior competitividade económica 

o Necessidade de pessoas altamente 

qualificadas e “flexíveis” 
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• Dar maior autonomia institucional 
• Maior “accountability” institucional 
• Maior participação externa (gestão 

institucional)  
• ES eficiente, eficaz e de qualidade 
• Descentralizar (poder) 
• Regionalizar (ensino) 
• Maior impacto regional no ES 
• Maior parceria com indústria e 

comércio 
• Promover justiça e equidade social 
• Internacionalizar 
• Maior ênfase na investigação 

aplicada e/ou fundamental 
• Maior mobilidade de ensino, 

profissões 
 

o Maior mobilidade social  

• Maior importância do ES na 
sociedade 

• Aumento exponencial da procura 
• Maior heterogeneidade do corpo de 

estudantes  
• Cortes orçamentais e problemas de 

financiamento 
• Maior complexidade TIC’s 
•  Necessidade de maior inclusão 

social  
• Cumprimento de acordos 

internacionais 
• Globalização (cultural, económica, 

tecnológica) 

• Dinâmicas económicas 
• Sociedade de conhecimento 

 
 
 

Pode, assim, dizer-se que, no actual contexto, apesar de cada sistema ter as suas 
particularidades, é possível fazer algumas generalizações, algumas delas interrelacionadas, 
e que cada país assume as combinações que melhor respondem às suas necessidades 
nacionais. 
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3. ESTUDOS DE CASOS  

 

3.1. ANÁLISE DE FACTORES DE CONTEXTO 

 
Um novo panorama de ensino superior parece emergir. Enquanto a grande maioria 

dos sistemas nacionais de ensino superior estão aparentemente a ser confrontados com 
pressões convergentes globais, questões específicas nacionais ou locais continuam a 
demarcar distintas características de cada sistema. Assiste-se a uma contínua escassez do 
capital financeiro e a um aumento de uma procura cada vez mais exigente e diversificada. 
Esta situação gera o aparecimento de um “mercado” de ensino superior com novos 
“fornecedores” (ensino virtual, franchising78, universidades corporativas, etc.) que 
procuram tirar vantagens desse novo ambiente. Novas políticas e medidas governamentais 
são tomadas no sentido de regulamentar novas formas de relacionamento entre o ensino 
superior, o Estado e o mercado. Por outro lado, a relevância do ensino superior em 
questões de empregabilidade e competitividade económica e a crescente exigência de 
mudança/inovação e de responsabilização nos sistemas têm sido igualmente encorajadas 
pelos líderes políticos, como reformas oportunas no sistema e como formas de colmatar a 
falta de capacidade financeira pública para atender à massificação e à diversificação dos 
sistemas. Estes factores contextuais influenciam directamente o comportamento dos SES e 
das suas respectivas instituições. 

 
As instituições e as autoridades competentes terão de pensar política e 

estrategicamente a melhor forma de responder e/ou contornar este cenário de grandes 
mudanças e desafios e de encontrar um ponto de equilíbrio entre o ES, o Estado e o 
mercado. Torna-se necessário fazer uma reflexão global sobre os sistemas educativos e 
definir, concretamente, os objectivos estratégicos futuros, em particular, do sistema de 
ensino superior. 

 
Já víramos anteriormente que os sistemas actuais procuram flexibilizar os seus 

serviços para lidar com as necessidades de um corpo de estudantes cada vez mais 
heterogéneo, um mercado de trabalho mais complexo e uma sociedade cada vez mais 
exigente. Uma adequada política de autonomia institucional, combinada à diversidade das 
IES, poderia ser um caminho para a flexibilidade que se pretende. A classe política em 
geral, segundo Huisman79, aponta como provável solução a adopção de um sistema 
diferenciado ou diversificado, pois a promoção da diversidade (sistémica, estrutural e 
programática) só será possível se os sistemas e as respectivas instituições possuírem um 

                                                 
78 Acordo contratual no qual uma parte cede à outra o direito de uso da sua marca ou patente, associado ao 
direito de comercialização de bens ou serviços numa determinada área e, eventualmente, também ao direito 
de uso de tecnologias desenvolvidas pela primeira, mediante remuneração directa ou indirecta; contrato de 
franquia; 
79 HUISMAN, J. (1995). Differentiation, Diversity and Dependency in Higher Education. Utrecht: Lemma -  
Referenciado em CNE (2002). 
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grau de autonomia adequadamente dimensionado para pôr em prática.  
 
Para definir e caracterizar as estruturas sistémicas torna-se necessário abordar 

previamente duas questões fundamentais – autonomia80 e regulação81, por condicionarem, 
de uma certa forma, a configuração dos sistemas de ensino superior. A autonomia não é 
sinónimo de independência, pois as IES, mesmo dotadas de autonomia, carecem de uma 
regulação por parte do Estado, directa ou indirectamente (CNE:2002). 

 
Em alguns países assistiu-se, nas últimas décadas, a um crescendo de autonomia 

institucional por parte das IES como medida política governamental, no sentido de criar 
um ambiente mais propício à diversidade. Em nossa perspectiva, esta medida é também um 
subterfúgio para contornar problemas orçamentais do Estado, ao possibilitar às IES  
encontrarem fontes de financiamento alternativas. Embora a política de autonomia divirja 
de país para país, a tendência é de o Estado deixar de ser o controlador central e fortemente 
intervencionista nas políticas internas das instituições, para se dar lugar a um modelo de 
regulação e supervisão. O Estado confere autonomia pedagógica, administrativa, financeira 
e patrimonial às IES, de forma a estas se estruturarem de acordo com as suas estratégias, 
políticas e objectivos para o alcance das prioridades e exigências da envolvente e dos 
stakeholders. Se parece ser impraticável ter uma tutela a tomar as rédeas das IES quando o 
sistema se tornou massificado e imensamente mais complexo, em Singapura parece existir 
um caso de sucesso numa gestão centralizada. 

 
Entretanto, há quem defenda o factor-mercado como possível elemento de 

regulação alternativo para incentivar a competição entre as instituições na procura de 
soluções mais eficazes e económicas. Embora esta situação se aplique em ambientes como 
os dos E.U.A. e do Japão, na Europa os países desconfiam claramente do mercado como 
agente regulador. No entanto, o Estado, por escassez de recursos públicos, utiliza 
mecanismos de mercado como instrumento de regulação da política pública para estimular 
as instituições à competitividade em condições de quasi-mercado, isto é, o Estado não 
passou para o mercado a função de regulador e tem-se o que se pode classificar de sistema 

                                                 
80 O conceito de autonomia universitária é ambíguo. Contudo, recorremos à definição de Ashby (1966) que 
nos parece mais consensual: “Os ingredientes essenciais da autonomia institucional são: (a) a liberdade de 
seleccionar o seu pessoal e estudantes e de determinar as condições sob as quais os mantém integrados na 
universidade; (b) a liberdade para determinar o conteúdo curricular e os graus a conceder; (c) a liberdade de 
distribuir os fundos disponíveis por diferentes categorias (contabilísticas) de gastos.” ASHBY, E. (1966). 
Universities, British, Indian, African. London: Weidenfel and Nicolson. Citados em  GOEDEDEGEBUURE, 
L. et al (1993). Higher Education Policy – An International Comparative Perspective. Netherlands: 
Pergamon Press.  
81 Em termos gerais, a regulação refere-se à tentativa, por parte de alguém / entidade, de persuadir e 
influenciar as decisões e as acções de indivíduos ou organizações, em concordância com determinados 
objectivos, usando certos instrumentos. Como tal, está intimamente relacionada a questões de poder e 
controlo. (Goedegebuure:1993). Sendo o ensino superior uma instituição pública, a regulação é  “.. os 
esforços do governo para guiar as decisões e acções de actores sociais específicos de acordo com objectivos 
fixados pelo governo e usando instrumentos que o governo tem ao seu dispor” (van Vught:1989). Contudo, 
em sistemas de ES de países desenvolvidos existem outros elementos de regulação, como o caso do 
“mercado” e da oligarquia académica (Clark: 1983). VAN VUGHT (1989). Strategies and Innovation in 
Higher Education. London: Jessica Kingsley Publishers. 
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“híbrido”, em que o Estado concede autonomia às IES, mas não deixa de as regular.         
 
Burton Clark (1983)82, no seu estudo sobre SES, esquematizou o sistema de 

regulação do ensino superior, numa perspectiva de um triângulo relacional de três forças 
motoras, a saber: (i) a autoridade do Estado, (ii) as forças do mercado e (iii) a oligarquia 
académica, como se representa na fig.3. Intitulou-o de “Triângulo de Autoridade no 
Sistema Universitário”. A combinação destas três forças resulta no grau de autonomia, de 
controlo e de coordenação de ensino superior de cada país. Clark (1983) identificou e 
definiu, no referido triângulo, o ponto de situação dos SES de alguns países desenvolvidos 
(ver fig.3) e Omari (1991)83 fê-lo para alguns países em desenvolvimento. Segundo Omari 
e van Vught (1991)84, nos países onde as forças do mercado são débeis e os governos 
jovens e frágeis, o Estado tende a regular e a controlar fortemente as instituições de ensino 
superior. Na fig.3, os países em desenvolvimento situam-se na área próxima da força de 
autoridade do Estado, circunscrita pela área tracejada ©). Nos países mais desenvolvidos, 
como os países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão, a tendência situa-se entre os 
pólos de oligarquia académica e do mercado, estando, em grande percentagem dos 
sistemas europeus, na área (b), onde predominam os modelos de supervisão pelo Estado, 
que se serve de instrumentos de mercado para regular o sistema, num ambiente de “quasi-
mercado” (modelo híbrido). Na área (a) estão os sistemas onde o mercado tem um papel 
determinante no comportamento das IES, como é o caso dos E.U.A. e do Japão. 
 

Figura 3 – Triângulo da autoridade no sistema universitário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pode, assim, dizer-se que há diferentes tipos de sistemas que evoluíram e se 
reestruturaram em função de políticas governamentais, definidas para acolher o conceito da 
diversidade no sistema de ensino superior dos respectivos países. Porém, estes 
desenvolvimentos originaram duas correntes opostas: a dos países que adoptaram o 

                                                 
82 CLARK, B. R. (1983). The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National 
Perspective. Berkeley e Los Angeles: University of California Press. 
83 OMARI, I. M. (1991). Higher Education at Cross-Roads in Africa. Nairobi: Mangraphics Press. Citado em 
CNE (2002). Diversificação e Diversidade dos Sistemas de Ensino Superior – O caso português. Lisboa: 
CNE. 
84 VAN VUGHT, F. A. (1991). Autonomy and Accountability in Government University Relationships. 
Artigo para o Banco Mundial, Kuala Lumpur. Citado por CNE (2002). 
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“sistema integrado” para promover a diversidade e outra que apostou nos “multi-sistemas” 
como modelo diferenciado, para atender a uma procura cada vez mais exigente, diversa e 
massificada. 

 
“Quem irá sustentar essa diversidade?” e “Como irá ela reflectir-se na estrutura 

futura dos SES?” são questões que dependerão das políticas governamentais e dos 
condicionalismos dos respectivos países. Existe, de facto, a percepção de que a diversidade 
(sistémica, programática e de estruturas de ciclos) poderá ser promovida por intervenção 
governamental ou por acções do mercado. Reino Unido, Finlândia, Áustria e Singapura são 
exemplos curiosíssimos de formas de intervenção governamental, embora em linhas 
estrategicamente opostas e diferentes. O Reino Unido passou de um sistema binário para 
um sistema unificado. A Finlândia evoluiu de um sistema unificado para binário, com a 
criação dos politécnicos. Na Áustria prevalece o sistema universitário, mas está em 
desenvolvimento um sector não-universitário, permitindo-se que tanto as universidades, 
como os politécnicos possam oferecer cursos intermédios, apostando numa diversidade 
programática. Em Singapura, continua a apostar-se fortemente em universidades de 
excelência, enquanto se promovem os politécnicos e outras instituições de natureza 
profissional e vocacional como ensinos intermédios pós-secundários.  

 
Quanto às acções do mercado, os melhores exemplos serão talvez os Estados 

Unidos e o Japão, pois, possuindo sistemas estruturalmente estratificados, o mercado tem 
sido o melhor aliado do governo para manter a diversidade institucional existente. O SES é 
constituído por uma vasta panóplia de instituições, cada uma com uma missão específica e 
abarcando desde as mais avançadas universidades de investigação até aos modestos 
community colleges. Na Califórnia, esta diversidade é mantida dentro de uma única matriz 
sistémica formalmente constituída por três subsectores distintos: universidades de 
investigação, universidades de ensino de nível regional e community colleges. A 
coexistência de muitas instituições em cada um dos subsectores é regulada pelo mercado 
(CNE)85. O Japão, para diversificar, utiliza os dois mecanismos de intervenção (Estado e 
mercado), pois, numa perspectiva pública / privada, este país apresenta uma singular 
estrutura dual. Porém, quanto à sua estrutura sistémica formal, esta é classificada como 
uma “estrutura hierarquizada” por apresentar uma nomenclatura semelhante à da 
Califórnia, mas de natureza e missões diferentes (Arimoto:1993)86. Todos estes sistemas 
serão melhor retratados aquando da classificação dos diferentes sistemas nos padrões 
teóricos de Peter Scott e Ulrich Teichler. 

 
Do mesmo modo que os factores contextuais influenciam o desenho da estrutura 

sistémica e os modelos académicos, também as filosofias subjacentes ao SES estão 
intrinsecamente correlacionadas. Aliás, as estruturas de um sistema de ensino superior 

                                                 
85 CNE (2002). Diversificação e Diversidade dos Sistemas de Ensino Superior – O caso português. Lisboa: 
CNE.  
86 ARIMOTO, A. e WEERT, E. (1993). Higher Education Policy in Japan. In GOEDEGEBUURE et al. 
Higher Education Policy – An International Comparative Perspective. Oxford, NY, Seoul e Tokyo: 
Pergamon Press. 
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nacional são reflexo da conjunção de factores históricos, geográficos, políticos e culturais, 
para além do impacto transversal do fenómeno da globalização (sociedade de 
conhecimento, tecnologia, comércio internacional, etc.) em todas aquelas dimensões. 
Portanto, cabe às autoridades competentes encontrar modelos académicos, que melhor 
combinem as potencialidades específicas com as prioridades nacionais, articulando-os 
estrategicamente e enquadrá-los num padrão sistémico (unificado, binário, dual e 
estratificado) compatível com interesses das partes envolvidas. 

 
Como anteriormente mencionado, o ensino superior conheceu, nas últimas décadas, 

um enorme crescimento que teve consequências sobre a organização do próprio sistema. 
Se cada país procurou optar pelo sistema que melhor se adequasse ao seu contexto, as 
razões que fundamentaram as suas opções são diferentes na natureza e nas dimensões: 

 
(1) Razões Económicas – Responder a necessidades específicas do mercado de 

trabalho e, por conseguinte, contribuir para o desenvolvimento económico do país. O 
sistema binário e estratificado (nomeadamente dos subsectores de nível médio e baixo) têm 
uma natureza marcadamente económica, para satisfazer às exigências da economia no 
desenvolvimento local, regional e nacional e na competitividade internacional. Por outro 
lado, procurou-se partilhar os custos pelos diversos stakeholders, devido às dificuldades 
orçamentais do Estado. Nesta última perspectiva, o Japão e as Filipinas são conhecidos por 
assumirem simultaneamente uma estrutura formal “estratificada” e outra de natureza dual, 
devido à forte intervenção do sector privado no sistema. 

 
(2) Razões Políticas – Esta fundamentação está mais relacionada com o sistema 

político estabelecido e como este se reflecte nas formas de regulação e controlo por parte 
do Estado. Assim, por exemplo, nos países capitalistas, como os países ocidentais, os SES 
e, particularmente, as instituições possuem (quase) total autonomia institucional, cabendo 
ao Estado apenas a função de supervisionar, embora, na prática, esteja a criar instrumentos 
mais sofisticados de controlo. Em alguns países da Ásia, como a China, e na ex-União 
Soviética, tendo o comunismo por sistema político, as IES são rigidamente controladas 
pelo governo central. Contudo, como referido várias vezes, cada Estado assume a estrutura 
que melhor se adapta às suas características, condições, etc., como aconteceu em 
Singapura, onde, apesar de existir uma orientação capitalista, se observa que o SES é 
centralmente controlado. 

 
(3) Razões Sociais e Demográficas – O rápido crescimento demográfico, aliado a 

uma sociedade desejosa de possuir melhores condições de vida e de ascensão social, 
provocou impactos visíveis na massificação do ES. Este fenómeno trouxe reformas 
profundas aos SES, tornando-se imperativo abrir o sistema universitário, demasiado elitista 
e discriminatório, para um sistema de ensino superior mais acessível e abrangente, através 
da criação de novas instituições, com objectivos e características diferentes das 
universidades tradicionais. A mobilidade social exigia a democratização do ensino. 
Quando se apela a uma maior flexibilidade do sistema, este pretende não só alargar o 
acesso, mas também dar oportunidade àqueles que, por motivos vários, não atingiram 
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níveis mais altos de escolaridade superior. O subsistema de Community Colleges, nos 
E.U.A. por exemplo, reflecte, na sua essência, essa fundamentação (maior acesso => maior 
abrangência => maior e diferentes oportunidades de trabalho => melhores condições 
sociais => maior mobilidade social). Segundo a UNESCO87, um dos objectivos das 
recentes medidas e reformas políticas em relação ao ES é a promoção da justiça social e a 
equidade, o desenvolvimento social e a eficiência do mercado laboral, para além da 
promoção da cultura da excelência no ensino superior. 

 
(4) Razões Religiosas – A universidade medieval é o reflexo directo da 

fundamentação religiosa. Actualmente, o ES filipino é um exemplo típico de um sistema 
marcadamente influenciado por princípios confessionais, nomeadamente nas instituições 
de natureza privada. Estas, apadrinhadas por diferentes ordens religiosas, em particular 
pelas igrejas católica e protestante, têm dado um forte contributo para o desenvolvimento 
do seu sistema. 

 
(5) Razões Históricas – Países que tenham sido colonizados geralmente adoptam os 

sistemas das respectivas metrópoles, embora, com o tempo, se tenham moldado às suas 
necessidades e características locais. Não só nos referimos a casos mais recentes de África 
e da Ásia, mas também a tempos mais remotos, por exemplo, no séc. XVIII, em que os 
americanos importaram o modelo inglês e, gradualmente, foram-no adaptando às suas 
tradições e orientações, reflectindo a realidade colonial norte-americana da época.   

 
Elucidadas as filosofias geralmente subjacentes às características dos sistemas e dos 

modelos institucionais, recorremos, de seguida, a três casos concretos para uma análise 
mais detalhada. A escolha recaiu sobre três países situados em diferentes continentes (Ásia, 
Europa e América), com dinâmicas e fases de desenvolvimento distintas e lógicas culturais 
singulares. O percurso histórico de cada caso reflecte as demais fundamentações acima 
descritas, readaptadas às respectivas realidades ao longo dos tempos.  
 

A China foi tomada como exemplo asiático de esforço na conquista de um sistema 
moderno, mas fortemente regulado pela ideologia política. O Reino Unido é uma das 
actuais referências dos sistemas europeus, pautado pela sua excelência de ensino e de 
reformas consecutivas de readaptação às novas realidades. Por último, tomou-se o modelo 
americano, considerado por muitos como o modelo mais avançado e adequado às 
turbulências e desafios actuais, pela sua planeada e explícita estratificação e orientação 
pelo mercado. 

                                                 
87 UNESCO PROAP e SEAMEO RIHED (1995:23). 
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Exemplo: 1 – CHINA 
 

 

Na China, tanto influências globais como questões internas têm sido a força motora das actuais 

reformas no ensino superior. Este exemplo explora as tensões específicas entre as pressões globais e 

nacionais relativamente ao ensino superior chinês, contextualizadas na sua dimensão política, económica e 

tradicional. 

 

Tradicionalmente, o ensino superior chinês tem sido grandemente afectado por interesses nacionais 

e determinado, desde o século XIX até meados do século XX, pela procura de conhecimento para cultivar e 

socializar os indivíduos (Cay:2004)88 e promover o bem-estar social. Contudo, o advento da globalização, na 

década de 70, trouxe enormes transformações à sociedade, caracterizada, por vários autores89, de “pós-

industrial” (Bell:1973), “networked” (Castells:2000), “knowledge based” (Stehr:1994), o que, 

consequentemente, se reflectiu nos vários sectores do país. Relativamente ao ensino superior, a ideologia 

global enfatizada por eficiência, eficácia e qualidade está subjacente nas reformas da maioria dos países, 

assim como as forças e mecanismos do mercado e o papel mais activo das sociedades parecem fragilizar o 

poder do Estado. Apesar da tendência convergente das reformas, não existe um único padrão que se possa 

adequar a todos os sistemas de ensino superior, pois cada Estado responde diferentemente às pressões 

globais. 

 

Desde os finais dos anos 7090, quando a China começou a implementar políticas de modernização, 

reforma e abertura ao exterior, com o objectivo de acelerar o desenvolvimento económico, virtualmente cada 

sector do país sofreu mudanças profundas. A educação era considerada como factor estratégico para o 

sucesso económico, devido ao crescente reconhecimento da importância do recurso humano bem qualificado, 

nomeadamente do pessoal altamente especializado. A taxa das matrículas cresceu de 1.02 milhões em 1979 

para 2.08 milhões em 1989. Paralelamente a esta expansão dramática do sistema do ensino superior e 

profundas reformas do sector económico, de um planeamento altamente centralizado para uma relativa 

descentralização orientada para uma economia de mercado, profundas mudanças também se registaram a 

nível das formas de governo do ensino superior, passando-se de um típico modelo de controlo de Estado a 

um modelo de supervisão, no sentido de dar maior vitalidade e mobilidade às universidades, para estas darem 

resposta ao desenvolvimento social e económico do país. 

 

Antes de 1949, existiam basicamente três categorias de instituições de ensino superior: (a) 

Instituições públicas (31 universidades nacionais, 43 colleges e institutos especializados nacionais e 51 

colleges e institutos especializados provinciais); (b) Instituições privadas (22 universidades e 55 colégios e 

institutos especializados); (c) Instituições missionárias (21 universidades criadas por missionários 

estrangeiros). Estes três tipos de universidades e colégios estavam sob diferentes jurisdições, fontes de 

                                                 
88 Cai, Y., (2004). “Confronting the global and Local – A case Study of Chinese Higher Education, Kluwer 
Academic Publisher, Netherlands. 
89 Citados por Y. Cai (2004) 
90 MIN, WF. (1994). People’s Republic of China - Autonomy and Accountability: An Analysis of the 
Changing Relationships between the Government and Universities. In NEAVE, G. e VAN VUGHT, F. 
Government and Higher Education Relationships Across Three Continents – The Winds of Change. 
Netherlands: Pergamon. 
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financiamento e mecanismos de gestão. Contudo, o sistema como um todo era relativamente pequeno e fraco, 

pois cobria “apenas” 117,000 estudantes em 1947, para a dimensão populacional da China de 562,580 

milhões de habitantes91. 

 

Em 1952, o governo central da China promulgou e implementou a política de nacionalização a todas 

as IES (público, privado e confessional). O novo SES nacionalizado foi organizado e reestruturado segundo o 

modelo de controlo pelo Estado, sendo o desenvolvimento do SES planeado centralmente. Não só foram 

criadas novas instituições especializadas, como todas as universidades e colégios, estando sob a tutela do 

Estado, foram transformados em instituições estritamente especializadas (embora algumas universidades 

mantivessem o seu carácter polivalente e generalista, por apenas alguns dos seus departamentos terem sido 

afectados pela medida de especialização) para desenvolverem um perfil de recursos humanos que satisfizesse 

os critérios do plano económico central.  

 

O pensamento político para justificar as nacionalizações e especializações baseia-se na ideia de que, 

sendo o SES parte da superstrutura social, este deveria corresponder não só aos princípios básicos de uma 

sociedade fundada na economia, mas também aos valores do socialismo central (Min:1994) e estava 

associado igualmente à luta de classes e a movimentos políticos. O Sistema de Ensino Superior tinha sido 

seriamente danificado com a Revolução Cultural (1966-76) e, durante a fase inicial, o SES deixou de 

funcionar. Com a reabertura das universidades nos anos 70, a taxa de participação era reduzida por estar 

apenas aberta a determinadas individualidades com influências partidárias (Yuzhuo Cai: 2004). O Estado 

tinha forte controlo sobre o acesso, os curricula, o financiamento, o pessoal e a gestão das IES. A estagnação 

manteve-se até às reformas económicas em 1978, resultando de pressões tanto globais como por 

considerações nacionais. Primeiramente em áreas agrícolas e depois, numa 2ª reforma em 1984, com 

particular incidência nas áreas urbanas. As reformas tinham como objectivo atender às necessidades de uma 

economia em transição e, posteriormente, a outros sectores sociais. Consequentemente, em 1985 deu-se a 

reforma do ensino superior. Contudo, após o movimento de Tienanmen em 1989, a autoridade central 

começou a exercer maior influência em questões ideológicas, como, por exemplo dando ênfase à orientação 

política e ao papel do Partido Comunista nas IES (Yuzhuo Cai, 2004). 

 

De uma certa maneira, o reflexo destas políticas ainda se sente hoje, visto que todas as IES estão sob 

responsabilidade do Estado, embora por autoridades estatais diferentes (política de descentralização). Em 

1988, existiam cerca de 1075 IES, entre as quais 36 universidades nacionais, 317 universidades e colégios 

especializados (sob a tutela dos respectivos ministérios) e 722 universidades e colégios locais. 

 

A actual passagem de um sistema extremamente elitista (apenas 2% da idade relevante) para 

massificado tem sido relativamente vagarosa se comparada com os seus pares do leste asiático. Porém, o 

elevado número de alunos saídos do secundário e a expansão e complexidade do mercado laboral têm exigido 

às universidades a necessidade de se expandirem, sob pena de o país não se tornar atractivo a investimentos 

estrangeiros em áreas tecnológicas. Daí a necessidade de se considerar, entre outras medidas, o seguinte: 

diversificar a estrutura, para assegurar uma procura mais diversa e inclusiva e ter capacidade de resposta às 

novas dinâmicas da China, inclusive do mercado laboral. Torna-se necessário caminhar para um sistema de 

multi-diversidade, reclassificar e expandir o menu de cursos e providenciar regulamentação flexível para 

                                                 
91 Dados de http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbsum.pl?cty=CH (população em 1950). 
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operacionalizar. 

 

De facto, a reforma de 1993 fez referência à necessidade de ter alguma forma de multi-diversidade 

no sistema. Contudo, não apresentou a forma em que o processo de transição se iria basear. Havia duas 

opções possíveis: por fusões e / ou através do ensino à distância. Das duas, a primeira parece ter vingado, 

como pode testemunhar David Chen no seu artigo “The amalgamation of chinese higher education 

institutions” (2002)92, onde relata as enormes transformações registadas no SES da China em meados de 

1990, através de radicais fusões que vieram reduzir drasticamente o número de IES. Contudo, o número de 

matrículas aumentou de 865,000 para 5,561,000 estudantes, de 1978 a 2000 (Yuzhuo:2004). 

 

As sucessivas reformas no ensino superior na China podem ser vistas como resposta tanto a pressões 

globais como a interesse nacionais. O impacto global, no campo do ensino superior, poderia ser assim 

sumariado: a mudança de um modelo de controlo pelo Estado para um modelo de supervisão (Neave e van 

Vught: 1994), de competição internacional, de limitações financeiras, de maior complexidade tecnológica e 

de uma sociedade cada vez mais exigente. A nível interno, são confrontados com questões de natureza 

ideológica política, patriotismo, tradição e problemas económicos. É impossível traçar separadamente 

aspectos internos dos impactos internacionais, porque ambos afectam de igual maneira o SES. Contudo, 

pode-se registar conflitos, já que a China, que sendo um país de socialismo central, sofre impactos de valores 

capitalistas através do processo de globalização. Como tal, o ensino superior, como peça fundamental para 

batalhas ideológicas, tem sido o campo de batalha entre ideias democráticas emergentes com os princípios 

fundamentais do Partido Comunista.    

 
 

Exemplo 2 – REINO UNIDO 

 

 

No caso do Reino Unido, de acordo com Brennan and Shah (1993)93, com P. Scott (1995) e através 

de informações obtidas na Eurydice (2005)94, as primeiras reformas deram-se logo após a 2ªGM, altura em 

que era necessário modernizar a sociedade e a economia. Governo e universidades realçam a vital 

contribuição da ciência e da tecnologia, assim como da mão-de-obra altamente qualificada, na criação de 

riqueza e sustentabilidade do poder nacional, além de facilitar a instituição da democracia. Assistiu-se a um 

forte interesse e aumento da procura do ensino superior, tanto dos estudantes como da sociedade em geral, 

obrigando o governo a tomar medidas de expansão, primeiramente através (i) da promoção dos colégios 

universitários a universidades, (ii) da criação das CATS – Colleges of Advanced Tecnology, (iii) do 

estabelecimento de novas universidades, assim como (iv) do aumento do número de alunos nas 

instituições já existentes. Portanto, para um aumento substancial da procura, apostou-se numa diversificação 

da oferta e no aumento da capacidade das instituições existentes. Contudo, nos finais da década de 50, 

                                                 
92 CHEN, D. Y. (2002). The amalgamation of chinese higher education institutions. Education Policy 
Analysis Archives, 10(20). http://epaa.asu.edu/epaa/v10n20.html (26.10.2004). 
 
93 BRENNAN, J. e SHAH, T. (1993). Higher Education Policy in the United Kingdom. In An International 
Comparative Perspective. Oxford , NY, Seoul e Tokyo, Pergamon Press. 
 
94 http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html (14.02.05). 
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observou-se que tais medidas de expansão não iriam produzir o efeito desejado, uma vez que, face ao 

aumento da procura, as universidades, ao invés de facilitarem o acesso, limitavam-no ainda mais, utilizando 

critérios de entrada mais exigentes. Tal retracção das universidades provocou tensões tanto internas como 

externas no sistema de ensino superior, o que culminou no relatório de Robbins em 1963 para atender 

adequadamente à elevada e heterogénea procura.  

 

O Relatório Robbins assenta no princípio básico da criação de condições de acesso a todos os 

jovens qualificados e capacitados, que queiram prosseguir os seus estudos no ensino superior, 

independentemente do seu background. Para além deste princípio orientador de “acesso para todos”, dois 

outros princípios se mostraram fundamentais no desenvolvimento do sistema britânico: a expansão 

progressiva do sistema, tanto através da sua distribuição geográfica regional como pela diversificação do 

ensino universitário, e a criação de universidades tecnológicas especializadas, conseguidas através da 

reclassificação dos colégios universitários, que já de si eram de natureza mais técnica. 

 

Contrariamente às recomendações do relatório de Robbins, a expansão não se fez por alargamento 

ou criação de universidades, mas sim pela criação de um novo sector paralelo às universidades, constituído 

por politécnicos e escolas superiores. Em 1965 foram, então, formulados os princípios do sistema binário 

consagrados no “plano para os politécnicos e outros colégios”, que descreviam os politécnicos como centros 

regionais de ensino superior, com fortes ligações à indústria e ao comércio e mantidos por autoridades locais. 

O outro princípio seria dar maior ênfase ao sector público e promover a ideia de “igual mas diferente”, ou 

seja, as universidades mantinham o seu tradicional papel académico, incluindo a investigação fundamental, 

enquanto as outras IES do sector público desenvolviam um ES mais vocacional e relevante para a 

empregabilidade, respondendo à diversidade de estudantes e à necessidade de contribuir para o 

desenvolvimento regional. Estes princípios resultaram na promoção de CATS a universidades, na criação de 

uma rede de 30 politécnicos através de fusões de escolas (arte, educação e tecnologia) e no “congelamento” 

do número de universidades. As medidas políticas de expansão favoreciam claramente critérios 

socioeconómicos em detrimento da produção de conhecimento fundamental e cultural. 

 

Os politécnicos, conscientes da sua enorme importância no sistema, tornaram-se ainda mais 

complexos e parecidos com as universidades em objectivos e âmbitos de estudo, atirando-se para um 

processo de “academic drift”. Esta sua postura valeu-lhes o respeito dos seus parceiros, tornando-se num 

sério concorrente às universidades, quer na dimensão quer no estatuto, o que os levou em 1987 a ter maior 

autonomia financeira e em 1992 a ganhar o estatuto de universidade. Transita-se, assim, de um sistema 

binário para um sistema unificado, cobrindo, em 1992, cerca de 90% dos inscritos e os restantes 10% foram 

distribuídos por outras instituições, universidade aberta e “Further Education”.  

 

Contudo, novos desafios se apresentam ao novo sistema, pois, se nas primeiras reformas existiu 

vontade política e adequado investimento financeiro para a expansão do sistema, o aumento e a rápida 

procura a que se assistiu após a mudança da estrutura do sistema confronta-se com restrições orçamentais. As 

universidades e colégios, devido aos cortes orçamentais, sentem-se pressionados a procurarem fontes 

alternativas de financiamento e a terem uma ligação mais forte com a indústria e a sociedade civil. Estas 

novas directivas revelam ser uma dificuldade para as IES, sendo uma área que necessita de ser ainda 

trabalhada e talhada por todos os intervenientes.   
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Devido a alguma incapacidade de resposta face à enorme procura dos últimos tempos, em 1994, o 

governo começou a restringir o acesso através de numerus clausus. Contudo, esta situação é inconcebível, 

quando por toda a parte, nomeadamente nos países desenvolvidos, se defende um acesso universal, mais 

equitativo e justo. Daí que, em 1996, se tenha constituído um comité para elaborar uma série de 

recomendações sobre as finalidades, a estrutura, o tamanho e o financiamento para atender às necessidades 

do Reino Unido no prazo de 20 anos. Tais recomendações encontram-se no relatório Dearing (1997) que 

muito resumidamente realça: (i) a importância da sustentabilidade do ensino superior através da contribuição 

de todas as partes envolvidas; (ii) a relevância dos cursos curtos para atender ao aumento da participação; 

(iii) de uma escolha consciente; (iv) da necessidade de ter medidas mensuráveis de avaliação como forma de 

melhorar o ensino; (v) a característica regional das IES; (vi) o relevo a dar às formas de gestão e (vii) o apoio 

à investigação de excelência.  

 

Em 2003, através do livro branco “O futuro do Ensino Superior”, foram anunciadas as novas 

estratégias governamentais para reformar o ensino superior, que consideravam seis áreas-chave: (1) reforçar a 

investigação através de mais investimento; (2) melhorar as relações entre o ES e o sector privado; (3) 

promover a excelência do ensino através da criação de novos padrões profissionais e também de novos 

organismos nacionais; (4) a expansão do ES para aumentar a participação em direcção aos 50%; (5) assegurar 

o justo acesso a estudantes de baixo rendimento; (6) reformar o financiamento através da introdução de um 

novo esquema de contribuição. 

 

É, de facto, surpreendente constatar a dinâmica deste sistema e de como os conceitos tradicionais 

poderão ser postos em causa para atender às demandas temporais. Definitivamente, o conceito de 

universidade mudou, tornando-se mais amplo e abrangente, e as tradicionais universidades estão a ser 

pressionadas para adoptar algumas características mais técnicas e profissionais e os “politécnicos” e outras 

IES ainda estão à procura de um lugar no novo sistema.  
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Exemplo 3 – E.U.A. 

 

 

Como já fora anteriormente mencionado, todos os sistemas são uma combinação de tradições 

nacionais e internacionais e o sistema norte-americano não é excepção. No séc. XVIII, as suas 

universidades eram de origem britânica, influenciadas por filosofias de Oxford e Cambridge, fundadas numa 

educação confessional protestante e também liberal, com currículos focalizados e restritos aos padrões 

ingleses (Altbach: 1998). A juntar a essa orientação religiosa, o objectivo seria formar uma pequena elite de 

intelectuais. Nessa altura, não eram necessários grandes recursos financeiros nem apoios do Estado. A missão 

era alargar os horizontes do conhecimento, mais generalista e virado para o exterior (Pointview:2000). Nos 

finais do séc. XVIII e início do séc. XIX, o ensino superior americano expandiu-se significativamente, 

movido não só pelo estabelecimento de novas instituições em diferentes pontos geográficos, mas também 

pela simbologia de igualdade de oportunidades que estas instituições representavam na sociedade americana. 

Grande parte destas instituições era de natureza religiosa, com preocupações de educação geral e liberal, mas 

de acordo com os valores cristãos ou protestantes, dependendo da sua denominação. Portanto, a orientação 

básica curricular manteve-se. Esta tradição académica inglesa, alterada e democratizada pela experiência 

americana, é um dos factores-chave da história do sistema norte-americano.  

 

O Morrill Act (1862) e a Guerra Civil em 1865 foram dois outros factores históricos que 

desencadearam uma enorme transformação do ensino superior em todos os aspectos: (i) os colégios 

monolíticos foram reestruturados para oferecer vários curricula; (ii) os colégios multiplicaram-se para servir 

diferentes segmentos populacionais e foram complementados por (iii) institutos de tecnologia, escolas de 

agricultura e também (iv) universidades (Geijer:1996)95. (v) Impulsionaram o aparecimento das grandes 

universidades públicas, ligadas à investigação, com ethos de serviço público. Estas, subsidiadas pelo Estado, 

partilhavam o mercado de ensino oferecendo mais serviços a preços subsidiados, muitas das vezes 

pragmáticos e com um currículo orientado. Havia uma intervenção fortíssima do Estado nas políticas e 

estratégias destas instituições. (Viewpoint:2000), as quais cresceram rapidamente e vieram a constituir as 

primeiras “multiversities”96.  

 

O Morrill Land Grant Act, segundo Altbach (1998), consistia na doação de enormes propriedades 

públicas a cada um dos estados para apoiar e promover o ensino superior público. O conceito de “land grant” 

fundava-se na ideia de que os limites das universidades eram os limites do Estado e, nesse sentido, uma 

universidade estatal tinha por responsabilidade servir a população total, não só através do ensino tradicional, 

mas também com investigação aplicada no sentido de promover o desenvolvimento dos emergentes sectores 

da indústria e da agricultura. Esta medida política tinha como objectivos claros (i) expandir o acesso ao 

ensino superior e (ii) aumentar a diversidade estrutural do sistema, criando um sector público e promovendo 

a educação aplicada ao mesmo nível que o ensino clássico e científico (Gittel:200097; Geiger:199695). No 

ponto de vista de Gittel (2000), a retórica da relação entre a expansão do ensino superior e o desenvolvimento 

                                                 
95 Contribuição em MEEK, V. Lynn e GOEDEGEBUURE, L. (ed.). The Mockers and Mocked: Comparative 
perspective on differentiation, Convergence and Diversity in Higher Education. Oxford: IAU press.  
96 “Multiversities” são instituições que oferecem, para além do ensino tradicional, outras variedades de 
serviços como cursos por extensão, consultoria e outros serviços (Altbach:1998). 
97 GITTEL, M. (2000). Higher Education – Policies, Access and Economic Development in the States. In 
American Behavioral Scientist, vol. 47, n.º 7, 1053-1057. 



63 

económico do Estado fora fundamental para conseguir fundos para o projecto de Morrill Act. Só um acesso 

alargado e aberto poderia assegurar a preparação de uma força de trabalho capacitada e promover a mudança 

tecnológica. O Morrill Act conferiu igualmente um “estatuto” especial às políticas de ES para que não fossem 

sujeitas a incursões e pressões de políticas externas.  

 

As instituições que apareceram em consequência desta política são conhecidas como “land grant 

institutions”. Altbach (1998) associa-as a três ideias-chave do ensino superior americano: (i) o conceito do 

“serviço directo à sociedade”; (ii) a tradicional ideia de educação liberal como pilar da formação superior e 

(iii) a ênfase na investigação como parte integrante do mundo académico. 

  

O pós-guerra civil foi, de facto, o fulcro da evolução do SES dos E.U.A. Este desenvolvimento, 

apesar da importância do Morrill Act, deveu-se essencialmente: 

 

(a) às iniciativas privadas, pois, em termos numéricos, estas triplicaram em relação às públicas 

(Geiger:1996). No início do século XX, as privadas começaram a ser notadas pela sua grandiosidade e 

elevada qualidade de ensino. Elas regiam-se autonomamente sem qualquer intervenção do Estado, pois eram 

financiadas por industriais abastados e grande parte dos recursos humanos eram oriundos da elite europeia 

(Viewpoint:2000); 

 

(b) à implantação gradual da investigação como parte do investimento americano. Esta constituía 

outro factor-chave no desenvolvimento do ES no início do século seguinte. No campo da investigação, o 

sistema académico americano tinha como modelo o sistema germânico, quer no seu conceito de investigação, 

quer no ideal de liberdade académica. Naquela época, as universidades germânicas não centravam a sua 

atenção na investigação pura, mas antes na ênfase de uma investigação que fosse relevante para a emergência 

de uma Alemanha como a maior potência industrial e científica. Daí dizer-se que o sistema contemporâneo 

da universidade americana tivesse sido moldada por três influências: (i) a tradicional arte liberal inglesa; (ii) 

o conceito da investigação alemã e (iii) a junção das duas com o conceito de serviço público, incutido pelas 

“land grant institutions” (Altbach:1998); 

 

(c) à 1ª massificação do ensino superior, ocorrida entre a 1ªGM e a 2ªGM. As autoridades 

educacionais automaticamente reforçaram a ideia de oferecer qualitativamente diferentes tipos de instruções 

a diferentes níveis de estudantes. A duplicação de matrículas registadas nesta altura deveu-se não só à criação 

de novas instituições, como também à proliferação dos junior colleges (1920). Estes últimos possibilitavam 

um acesso local ao ensino superior, tanto a povoações isoladas e pouco habitadas, como em localidades mal 

servidas. Contudo, tal como aconteceu no Reino Unido nas décadas posteriores à 2ªGM, à medida que o 

ensino de massa ia crescendo, as instituições tradicionais tendiam a ter reacções defensivas, tornando-se 

ainda mais selectivas. Para as universidade de elite, investir em mais e melhor professorado era um valor 

acrescentado ao seu estatuto e prestígio. Este era um dos aspectos pelo qual os reformadores preferiram 

estabelecer novas instituições do que reformar as existentes. O resultado fora explicitamente a diferenciação 

hierárquica dos sistemas, movendo-se simultaneamente em diferentes direcções. Não só os sectores da elite e 

de massa se demarcaram, mas igual paradoxo se registou no acesso e no currículo. O SES americano tornou-

se virtualmente aberto (Truman Commission Report:1948)98 e os curricula profissionais e de pós-graduação 

                                                 
98 Citado em MARVIN, P. et al (1997). 
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também foram largamente disponibilizados. Contudo, a exclusividade social das instituições de elite também 

aumentaram (Geiger:1996;Altbach:1998). 

 

Estas grandes transformações não teriam sido encetadas, quer pelo poder político, quer pela 

sociedade civil, se não tivessem existido grandes mudanças a nível das necessidades sociais, económicas e 

tecnológicas, reforçadas pelo aumento, em número e variáveis de qualidade, da singularidade e 

multiplicidade demográfica americana.  

 

Todavia, a grande massificação do ensino superior deu-se após a 2ªGM (1949), motivada não só 

pelo “boom” tecnológico e demográfico, mas também por medidas educativas recompensadoras99 por 

parte do governo federal e estadual. O número de estudantes saltou de 1.5 milhões, antes da 2ªGG, para 11 

milhões em 1975, e o ensino superior público expandiu-se exponencialmente, deixando apenas cerca de 20% 

dos alunos pós-secundários à privada. Os community colleges cresceram com uma rapidez excepcional, 

devido às suas características locais em termos de apoio, controlo e também de um curriculum misto 

(académico e vocacional), que possibilitava a inserção tanto para o mercado de trabalho, como para 

transferência para uma universidade de 4 anos. A investigação e os cursos de doutoramento foram 

grandemente estimulados por programas federais e leis estaduais. Esta geração testemunhou a 2ª revolução 

académica dos E.U.A. Talvez seja por esta altura que se começaram a observar os primeiros indícios de 

mudança ou de maior abrangência, na verdadeira concepção da missão da universidade. Não só buscava 

novos conhecimentos, mas procurava também encontrar formas de resolver e contornar os problemas 

económicos e sociais de uma sociedade de pós-guerra. Portanto, os Estados Unidos foram a primeira nação a 

ter um sistema de massas no ensino superior. Essa massificação, tanto em instituições públicas como 

privadas, teve origem na megadiversidade a que se assistiu nesse período, pois tinha uma panóplia de 

instituições capazes de responder a diferentes mercados. Tinham instituições destinadas a licenciaturas, pós-

graduações e profissionais, trabalhando cada uma delas no seu próprio sector e enquadramento legal. O 

sistema tripartido da Califórnia é, talvez, aquele que melhor reflecte a diversidade organizada dos sistemas 

americanos. Embora esse modelo liberal fosse sustentado por uma elevada e complexa logística 

administrativa, evitou que houvesse sobreposições e “derivas” entre as diferentes naturezas de instituições, 

como actualmente se assiste na Europa com os sistemas de modelo integrado e binário (Geiger:1996; 

Viewpoint:2000). 

 

Contudo, novas transformações se registaram quando, em 1972, por medida do governo federal, foi 

posto em prática um novo sistema de ajuda financeira aos estudantes, que redefiniria o sistema em duas 

direcções importantes: (i) o sistema de ajuda ao estudante, antes canalizada às instituições, passa a ser 

transferido directamente aos estudantes que dela precisam e (ii) alargou-se a definição das instituições 

elegíveis a receber tais estudantes, incluindo as instituições que não conferiam graduações e instituições 

privadas. Contudo, o cerne da questão não é esta simples transferência de subsídios, de empréstimos ou de 

outras formas de apoio ao estudante, mas sim a filosofia subjacente a esta política de redistribuição. O 

estudante passa a ter maior poder de escolha e as instituições apenas competem entre si para os atrair. Esta 

mudança de perspectiva veio redireccionar a relação de competitividade e a natureza do sistema, agora 

denominada como “indústria” do ensino pós-secundário, por atender claramente a critérios de mercado  (M. 

Petersen et al:1997). 

                                                 
99 Por exemplo, após a 2ªGG, todos os soldados tinham educação gratuita. 
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Resumidamente, Curris (2003)100 descreve o sistema americano como resultado de duas filosofias 

básicas: (i) o princípio académico de criar, descobrir e disseminar conhecimento e (ii) a satisfação das 

necessidades das pessoas. A interacção entre estas duas máximas tem sido temperada por quatro 

movimentos: (a) o livre acesso a todos os que tenham terminado com sucesso o ensino secundário, 

possibilitado pelo Morrill Act (1862), reforçado em 1944 pela medida federal de apoiar a educação dos 

soldados no pós-guerra e, em 1960, estabelecido o sistema de ajuda aos estudantes carenciados; (b) o 

conceito da universidade ao serviço da comunidade, reflectido na estrutura e missão tripartida de ensino, 

investigação e serviço público; (c) a gradual importância da investigação financiada por fundos federais, 

primeiramente para fins militares e, mais recentemente, em áreas científicas da medicina e avanços 

tecnológicos; (d) o “controlo” estatal sobre as IES através de “boards of trustees”, nomeados por 

governadores estaduais e responsabilizados por lei em determinar as políticas estratégicas. Contudo, eram 

“controladas” por agências privadas de acreditação e imprensa. As universidades são cada vez mais vistas 

não só como “motores” do crescimento económico, mas também como instrumento para lidar com questões 

de saúde, sociais e de aumento de qualidade de vida. P. Scott (1995) realça ainda a particularidade da cultura 

política americana quanto à questão do sistema de ensino superior. Exemplo disto é a paradoxal combinação 

da extensa regulação estatal (federal, estadual e local) com o forte compromisso com o mercado. O sistema 

americano foi pautado por esta cultura: por um lado, uma estratificação planeada e um mercado competitivo 

por outro lado. 

                                                 
100 CURRIS, C. (2003). Higher Education: The Experience of the United States. In Higher Education in 
Europe. S/l: Carfaz Publishing, vol. XXVIII, n.º1. 
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3.2. CATEGORIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ENSINO SUPERIOR SEGUNDO OS 
MODELOS DE PETER SCOTT E DE ULRICH TEICHLER101 

 
Feitas as considerações sobre os desafios actuais do ensino superior e a possível via 

de os ultrapassar, vistos alguns conceitos e fundamentos a ponderar no desenho de um 
sistema de ensino superior, é chegada a altura de analisar comparativamente as diferentes 
configurações de SES, actualmente implementadas por alguns países, e enquadrá-las em 
padrões teóricos de SES estudados. As vantagens e desvantagens de uns sistemas em 
relação a outros são difíceis de tecer, visto as políticas estarem orientadas em consonância 
com a visão, as prioridades e as características históricas e contextuais de cada sistema de 
ensino superior. No entanto, tentaremos, posteriormente, fazer uma análise SWOT102, a fim 
de identificar os pontos fortes e fracos dos sistemas e modelos académicos, das 
oportunidades e ameaças que o envolvente específico pode apresentar.   
 
 

3.2.1. UNI-SISTEMA  

Neste conceito, a estrutura do ensino pós-secundário é apenas constituída por um 
único sistema de ensino superior. 

 

3.2.1.1. SISTEMA UNIVERSITÁRIO 

 
 

Os sistemas universitários são sistemas dominados por universidades tradicionais, 
ficando as restantes instituições como parte do sector secundário ou, no máximo, de 
sectores técnicos pós-secundários (não superiores). 

 
Em sistemas massificados, como actualmente se verifica, este padrão é inadequado 

por não ser dotado de instrumentos e mecanismos capazes de atender os enormes desafios 
apresentados. Contudo, existem países que, por condicionalismos específicos, mantiveram 
esta estrutura sistémica. Foi o caso da Áustria, até 1994, e continua a sê-lo em grande 
medida. Na verdade, embora formalmente a Áustria103 tenha adoptado o sistema binário 
em 1994, na prática o sistema ainda é predominantemente universitário e homogéneo. 

                                                 
101 Ver sub-capítulo 2.3.1: Modelo integrado e Modelo diversificado. 

102 Análise SWOT baseia-se na identificação de pontos fortes e fracos da organização / sistema e as ameaças 
e oportunidades do seu envolvente. 

103 HACKL, E. (2004). The Role of the non-university Sector in Higher Education. Case study: Austria -  
Paper apresentado na conferência “A comparative analysis of the non-university higher education sector in 
eight european countries” organizada pelo Instituto Politécnico de Leiria, em 2004 (CNE:2002). 
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Neste país, o sector universitário, até 1990, era estritamente regulamentado e controlado 
pelo Estado e as outras instituições do sector não-universitário (escolas de formação de 
professores, de assistentes sociais e profissionais paramédicos) pouco impacto tinham no 
sistema. Estas eram enquadradas no regime de educação não superior e não tinham o 
direito de conceder títulos de graus académicos. Em meados de 1990, tentou-se abolir o 
monopólio das universidades com o estabelecimento do sector “Fachochschule”. No 
entanto, até hoje, as universidades públicas mantêm a sua soberania assegurando cerca de 
90% dos estudantes universitários. Esta supremacia das universidades e o significado do 
modelo universitário deveu-se ao seu percurso histórico fortemente marcado pelo domínio 
das grandes universidades federais minuciosamente regulamentadas. A autonomia 
institucional era deficitária e só ganhou algum reforço após o acto regulamentar da 
reorganização universitária em 1993. Contudo, apesar do sector Fachochschule ser 
incipiente e haver já uma tendência por denominá-lo de “universidade de ciências 
aplicadas”, mantém-se o propósito de o promover e desenvolver, no intuito de consolidar o 
sistema binário formalmente adoptado. 
 
 
 

3.2.1.2. SISTEMA UNIFICADO (SCOTT:1995) E MODELO INTEGRADO 
(TEICHLER:1988)  

 
Trata-se de sistemas globais de ensino superior, abarcando, ao mesmo tempo, as 

universidades tradicionais e outras instituições, embora com importantes diferenças de 
estatuto. É o caso do Reino Unido e da Austrália (Figura 4), em que o Estado interveio 
para criar condições para a diversificação, passando de um sistema tradicionalmente 
binário para um sistema unificado. Assim, promoveram os politécnicos a universidades 
para depois tentar diversificar o sistema, agora numa dimensão maior. Portanto, o que 
houve foi a integração de dois diferentes subsistemas num só e, dentro deste, a tentativa de 
oferecer diferentes serviços.  
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Figura 4 – Exemplos de Sistemas Unificados 
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O caso da China, como anteriormente visto, partiu de um sistema diversificado para 

uma estrutura unificada, conseguida através de processos de fusão. Pretende-se caminhar 
para um sistema multi-diversificado, adoptando duas estratégias simultaneamente, quer 
através de fusões de instituições, quer através da diversificação programática. 

 
Na Inglaterra, o sistema binário surgiu aquando da criação da rede de institutos 

politécnicos nos anos 60. O seu bom desempenho garantiu-lhe, na década de 80, a 
possibilidade de conferir cursos de pós-graduação e ter ganho maior autonomia financeira 
ao ser directamente financiado pela mesma entidade financiadora das universidades, ao 
invés de ser através de autoridades locais, como tem sido até à data. Estes começam a 
reclamar por autonomia igual à das universidades, que, por seu turno, eram pressionadas 
pelos vários governos da década de 80 para conceberem programas de estudo relevantes 
para a sociedade. Nesse sentido, foram encorajadas a desenvolver investigação científica 
co-patrocinada pela indústria e a promover a transferência dos novos conhecimentos para o 
benefício da sociedade e da economia (Clark:2003)104. Portanto, ao mesmo tempo que as 
universidades estavam a desenvolver cursos mais vocacionais, os politécnicos estavam a 
expandir-se para áreas mais académicas. A diferença entre a universidade e os politécnicos 
tornara-se cada vez mais confusa. Contudo, apesar do sucesso dos politécnicos, estes 
continuavam a ser considerados como segunda escolha, e não como alternativa à 
universidade. Por esta razão e também pelas derivas académicas e profissionais, o governo 
de 1992 decidiu abolir o sistema binário, tornando-o num único sistema.  

 
Portanto, a Inglaterra apostou na diversidade estrutural dentro de um só sistema, ao 

invés de optar pela diversidade sistémica, como muitos países da Europa adoptaram.  
 

A Austrália seguiu os mesmos passos e utilizou a medida de diferenciação, criando 
novas instituições através de fusões de instituições de pequena dimensão como meio de 
fazer convergir recursos, para oferecer diferentes produtos / serviços de nível igual ao das 
grandes universidades tradicionais. 

 
Existe, porém, outra modalidade de sistema unificado – o modelo integrado que 

consiste na introdução da diversidade sem criar nem integrar novas instituições no ensino 
superior. A universidade continua a ser a única entidade do sistema de ensino terciário e, 
dentro dela, desenvolveram-se políticas de diversificação programática. É o caso de 
Espanha e Itália onde, dentro das universidades, existem cursos de curta e longa durações. 
Portanto, em vez de se criar subsistemas distintos, aproveitou-se o que existia: 
universidades para “injectar” diversidade. 

 
Para os defensores deste sistema, esta foi a melhor forma de convergir e canalizar 

                                                 
104 CLARK, C. A. (2003). What is University?. S/l: Higher Education Policy Institute - HEPI. 
http://www.hepi.ac.uk/articles/docs/whatis.doc (17.07.04). 
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recursos (sem desperdícios), de se primar pela qualidade de ensino e investigação tanto na 
vertente fundamental como na aplicada, de evitar conotações de “ensino de primeira e de 
segunda” e, por fim, de abandonar as indefinições da deriva académica e profissional. 
Assim, promovendo a “diversidade na unidade”, é possível desenvolver programas 
académicos e de investigação, relevantes às necessidades da sociedade.  

 
Amaral et al (2002) contradizem esta ideia com a teoria do “bem posicional”105 que 

põe em causa a viabilidade do sistema unificado a médio e longo prazos na promoção de 
uma verdadeira diversidade. Na opinião destes, num sistema onde existam “bens 
posicionais”, a unificação dos sistemas, em vez de tornar o sistema diversificado, cria um 
sistema estratificado, ou seja, as instituições de topo manter-se-ão intactas na sua 
supremacia e as restantes competirão ferozmente para sobreviverem. P. Scott (1995) 
reforça esta posição ao afirmar que esta mudança de um sistema estritamente binário para 
um mais aberto ou confuso só formalmente leva a um modelo unificado, pois, na realidade, 
ele é estratificado, ou seja, as diferenças institucionais ainda podem ser mais notórias. Pode 
ainda dizer-se que o sistema unificado, ao invés de promover a diversidade, teve um efeito 
contrário ao esperado, pois as novas instituições, na dependência dos seus recursos, ao 
assumirem políticas de diversificação foram traídas pela homogeneização. 
 
 

3.2.2. MULTI-SISTEMA 

 
Nesta óptica, a estrutura do ensino pós-secundário seria composta por mais que um 

sistema de ensino superior, podendo, em alguns casos, assistir-se a subsistemas de ensino 
intermédio. Nesta categoria, podemos enquadrar a filosofia do Modelo diversificado de 
Teichler, onde vamos encontrar diferentes tipos de sistemas: (a) Binário, (b) Dual e (c) 
Estratificado, embora alguns considerem que os sistemas binário e dual são sinónimos. 
 
 

3.2.2.1. SISTEMA BINÁRIO 

 
É caracterizado pela existência de dois sistemas paralelos de ensino superior, 

consistindo um nas universidades tradicionais e o outro em instituições “alternativas”, 
geralmente constituídas por politécnicos e escolas. Como se poderá constatar na Figura 5, 
os sistemas poderão assumir diversas configurações. 

 
A maioria dos países da Europa (Portugal, Finlândia, Holanda, Alemanha) tem 

                                                 
105 O “bem posicional” tem associado um valor simbólico social, assumindo duas características essenciais: 
ser um bem escasso em termos absolutos e, para além de existir mercado vendedor, também existe mercado 
comprador, ou seja, potenciais candidatos não faltarão e serem as instituições de “bem posicional” quem 
determina os critérios de acesso. CNE (2002). Diversificação e Diversidade dos Sistemas de Ensino Superior 
– O caso português. Lisboa: CNE. 
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Pop 

adoptado e mantido o sistema binário como estrutura mais adequada às demandas e 
desafios actuais locais e internacionais das respectivas sociedades. A Indonésia também 
figura neste grupo. 
 

Figura 5 – Sistemas Binários 
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O percurso histórico106 do sistema de ensino superior português foi também 

interessante. Em resposta à incapacidade das universidades tradicionais de se auto-
reformarem, a reforma de Veiga Simão, em 1968, veio impulsionar e dar outro rosto ao 
anterior sistema fortemente centralizado e elitista, por ter estabelecido uma série de 
instituições novas para transformar e modernizar o ensino superior. No entanto, só no 
período pós-revolucionário de Abril de 1976 foi posta em prática uma política de educação 
orientada para impulsionar o desenvolvimento económico e como meio de transição para 
uma nova sociedade e um novo humanitarismo. As razões subjacentes a esta medida 
expansionista estão associadas ao aumento da escolarização do ensino secundário, à 
pretensão de melhores condições de vida e ascensão social, movidas pelo término da 
guerra colonial, à implementação da democracia e à necessidade de reestruturar uma 
economia “fechada” e atrasada, herdada do regime ditatorial anterior. Entendia-se também 
que a modernização e a competitividade do país só seria possível através da qualificação 
dos seus recursos humanos (DGES- ME:2000)107. Neste sentido, foi dada a abertura total 
do sistema de ensino superior, não só através da promoção das instituições de nível médio 
a institutos superiores, mas também da participação do sector privado no sistema, 
principalmente a partir de 1986. 

 
Foi claramente assumido o carácter binário do sistema e a lei enfatizou o papel 

económico, tanto dos politécnicos como das universidades. O Ensino Superior Politécnico 
visaria responder a casos específicos de escassez de mão-de-obra em áreas “tecnológicas”, 
de formação mais curta e profissionalizante e de desenvolvimento regional. Por sua vez, o 
Ensino Universitário procuraria assegurar uma preparação científica, técnica e cultural que 
fomentasse o desenvolvimento das capacidades de concepção, de inovação e de análise 
crítica. 

 
O sistema binário da Finlândia é constituído por uma rede nacional de 20 

universidades e 32 politécnicos. Das universidades existentes, umas possuem um carácter 
multidisciplinar (10), outras de especialidade (6), para além das relacionadas com artes (4). 
Todas comprometidas com ensino e investigação e controladas pelo Estado108. A expansão 
do sector universitário deu-se entre 1960 e 1980. Dos politécnicos, a maioria são de 
natureza multidisciplinar mantidos por autoridades municipais. Os politécnicos são 
instituições públicas relativamente recentes, as quais foram introduzidas numa fase 
experimental de desenvolvimento em 1990, tendo sido formadas a partir de fusões de 
várias instituições vocacionais pós-secundárias, com o objectivo de criar politécnicos 
polivalentes e melhorar a sua qualidade. Desde 2000 que operam formalmente. O objectivo 

                                                 
106 AMARAL, A., CORREIA, F., MAGALHÃES, A., ROSA, M. J., SANTIAGO, R., TEIXEIRA, P. (2000). 
O Ensino Superior pela Mão da Economia. Cipes e FUP. Coimbra: BookPaper, Lda. 
107 Direcção-Geral do Ensino Superior – Ministério da Educação (2000). O Ensino Superior em Portugal. S/l: 
DGES-ME. 
108 VALIMAA, J. e NEUVONEN-RAUHALA, M. (2004). Polytechnics in Finish Higher Education. 
Comunicação apresentada na conferência “A comparative analysis of  the non-university sector in eight 
european countries”, no Politécnico de Leiria.  
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desta medida política foi encorajar o desenvolvimento regional em áreas remotas 
(OCDE:1999).  

 
A Alemanha é, por excelência, o exemplo típico do sistema binário. Na verdade, 

desde a origem das universidades germânicas e a par da afirmação destas instituições, o 
país tem tido preocupações na produção de profissionais de ocupações relativamente 
especializadas. Mudanças de orientação e de atitude são necessárias, mesmo nas 
universidades de cariz mais generalista e polivalente. Segundo Niblett (1972), o objectivo 
não é formar teóricos e profissionais sob o mesmo rótulo, conferindo os mesmos graus, 
mas haver uma forte interacção entre eles.   

 
O percurso histórico109 da universidade alemã foi, no entanto, acidentado. Se 

voltarmos aos finais do século XVIII e início do século XIX, o sector universitário sofreu 
uma grande quebra, visto que mais de metade das universidades existentes tiveram que 
fechar e aquelas que mantiveram as portas abertas eram escolas de natureza vocacional e 
especializada. Portanto, tradicionalmente, as universidades alemãs tinham um carácter 
mais vocacional e monolítico. Contudo, as reformas não foram consequência directa desta 
crise, mas de uma nova filosofia de universidade que surgira após a criação da 
Universidade de Berlim e que teve em Wilhelm Humboldt (1909-10)110 um dos seus 
ideólogos e fundadores. O conceito de aprendizagem de Humboldt, baseado no princípio 
da unidade ensino-investigação e da autonomia, era deliberado e conscientemente separado 
da sua aplicabilidade real e ao Estado exigia-se intervenção directa para proteger tais 
princípios básicos das universidades. 

 
Este novo tipo de universidade deu origem a um dualismo no ensino superior, 

nomeadamente à fundação da educação académica e de uma formação de nível inferior. 
Este dualismo estabeleceu as bases para as necessidades de uma nova elite. Décadas 
depois, as ideias básicas de Humboldt foram adoptadas por todas as universidades alemãs. 

    
No decurso do século XIX, as faculdades clássicas expandiram-se, procurando 

professores e estudantes novas formas de investigação, ensino e estudos e novas formas de 
formação, mais técnicas, tornam-se indispensáveis para a aceleração do processo de 
transição de uma sociedade agrária para industrial. Ao longo do século XX, novas 

                                                 
109 HAMM-BRURCHER, H. (1972). Towards the Comprehensive University in Germany. In NIBLETT, W. 
e BUTTS, R. The World Year Book of Education 1972/73 - Universities Facing the Future. London: Evan 
Brothers Limited. 
110 Este novo tipo de universidade inspirou-se na ideia de “educação através da aprendizagem académica” – 
não influenciada por considerações de utilitarismos, mas dedicada à liberdade e à valorização individual e da 
Humanidade, na total autonomia e liberdade académicas, tanto para professores como para estudantes. O 
objectivo máximo era encorajar uma filosofia que reflectisse criticamente sobre as experiências do mundo, 
tal como elas são, e procurar descobrir o meio pelo qual poderiam ser institucionalizadas. O princípio da 
“unidade ensino-investigação” é derivado deste carácter de “pura aprendizagem académica” – um ensino que 
deveria preocupar-se não apenas com o conhecimento já estabelecido, mas também com problemas por 
resolver, para exigir uma investigação mais detalhada. Este princípio teve o seu impacto no desenvolvimento 
das universidades, assim como o princípio da liberdade académica, que uniu professores e estudantes.  
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instituições foram criadas com uma natureza diferente das universidades, em termos de 
governança, estrutura e status. Estas instituições desenvolveram-se de tal forma que, logo 
após a 2ªGM, quase alcançaram o mesmo estatuto das universidades, do ponto de vista 
académico, e foram encetados esforços no sentido de as integrar em “comprehensive 
universities”. O período de 1935 a 1945 foi um período que arruinou as universidades. Os 
anos pós-guerra foram um período de reconstrução em que surgiram mais universidades, 
entre as quais a Universidade Livre de Berlim. Na Alemanha Federal, cada “Lander” era, e 
ainda é, o responsável pelo desenvolvimento, financiamento e enquadramento legal das 
universidades. Contudo, garantia a liberdade para investigação e ensino como um direito 
inalienável das universidades numa sociedade democrática. As universidades faziam de 
tudo para preservar esse direito, mantendo-se afastadas de quaisquer interferências do 
Estado em questões académicas. As universidades tradicionais procuraram claramente 
definir os limites entre elas e as outras IES, mantendo inalteráveis a sua estrutura básica, o 
seu conceito em relação à sua função e o seu prestígio. Até 1960, as universidades 
idealizaram e perspectivaram o seu papel na ciência e na educação. Contudo, a partir dessa 
data, as universidades começaram a enfrentar problemas, nomeadamente financeiros, 
devido ao rápido crescimento da procura e das necessidades da investigação moderna. 
Devido a estes desenvolvimentos, o Estado apostou fortemente na expansão do sector 
universitário. No entanto, as condições eram de tal maneira deterioradas que tais esforços 
não foram suficientes para suportar a crise causada pelas rápidas mudanças da ciência e do 
desenvolvimento da sociedade. Várias foram as tentativas de reforma, sendo a mais 
significativa a “Lei de skeleton” para a reestruturação e desenvolvimento do sistema de 
ensino superior. Esta lei tinha, como uma das prioridades máximas, a transição de IES não 
universitárias para um sector integrado de “comprehensive university”, de modo a remover 
obstáculos e diferenças de status entre os vários tipos de IES. As instituições individuais de 
ensino superior de qualquer região seriam organizacionalmente integradas (fusão) no novo 
conceito de “comprehensive university”, que teria como princípios a combinação entre o 
ensino e a investigação na maior parte das disciplinas académicas. Contudo, as diferenças 
mantiveram-se, o que levou a Alemanha, em 1980, a adoptar o sistema binário. 

 
Actualmente111, o ensino superior da Alemanha consiste em dois sectores 

principais: o sector universitário e o sector “fachochschule”. As universidades, de tradição 
secular, são baseadas na ideia Humboldtiana de “Universidade de investigação” e 
representam o princípio da unidade entre investigação e ensino. Além deste sistema 
universitário relativamente homogéneo, novas instituições foram gradualmente 
estabelecidas para atender ao crescente aumento da procura desde a década de 60, 
formando as fachochschulen (ver fig.1). Como anteriormente referido, muitas destas 
instituições não são novas, apenas foram convertidas. Portanto, todas as instituições de 
nível médio passaram para o sector “fachochschule”. Contudo, persiste uma contínua 
discussão na Alemanha sobre a mútua relação e os benefícios que os dois sectores 

                                                 
111 FRANCKMANN, E. e WEERT, E. (1993). Higher Education Policy in Germany. In GOEDEGEBUURE 
et al. Higher Education Policy – An International Comparative Perspective. Oxford, NY, Seoul e Tokyo: 
Pergamon Press. 
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poderiam usufruir se se evoluísse para uma universidade polivalente, através do processo 
de fusão dos dois tipos de instituições. Em 1976, aquando do estabelecimento dos 
fachochschulen, este desenvolvimento era considerado parte de uma evolução em direcção 
a um sistema integrado de ensino superior. Em meados de 80, esta política foi alterada e 
foram definidos diferentes tarefas e objectivos para cada sector. O papel do governo tem 
sido tradicionalmente forte, sob as diversas formas de supervisão e mecanismos de 
financiamento público. Por outro lado, a liberdade académica é um princípio de máxima 
importância. 

 
O sistema binário holandês112 é constituído por 13 universidades e cerca de 50 

hogescholen. Paralelamente existe a universidade aberta que oferece uma vasta gama de 
cursos, tanto para obtenção de graus universitários como profissionais. Adicionalmente ao 
sistema público, existe um certo número de instituições privadas, oferecendo, a maioria 
delas, cursos superiores profissionais (cerca de 60 hogescholen). Há, contudo, quem 
(Scott:1995) classifique o sistema holandês de dual, visto que as escolas superiores 
profissionais (HBO), embora sejam actualmente reguladas pelo mesmo quadro legal que as 
universidades, originariamente eram consideradas como uma extensão do nível secundário. 

 
As universidades preparam estudantes para trabalhos científicos independentes, de 

natureza académica ou profissional, por dois ciclos. No total, oferecem cerca de duzentos 
programas diferentes. Alguns são leccionados em “part-time” ou em moldes de 
“aprendizagem no trabalho” como resultado de uma cooperação (“dual tracks”). As 
hogescholen preparam os estudantes para a prática de uma profissão em cursos de 4 anos. 
No Acto de Ensino Superior e Investigação (WHW) de 1993, as hogescholen assumem a 
responsabilidade de oferecer instrução teórica e desenvolver competências de aplicação 
prática de uma determinada profissão. Estas oferecem cerca de 500 programas diferentes, 
acolhendo um considerável número de estudantes a tempo parcial. A investigação 
académica e a conferência de graus de PhD são reservadas às universidades, embora as 
hogescholen tenham a permissão de desenvolver investigação de natureza mais aplicada. 

 
Importa fazer uma referência à diversidade do ensino secundário, visto que, a este 

nível, a formação é bastante diversa e flexível. Na Holanda, após 6 anos de ensino 
primário, os estudantes têm três possíveis caminhos a percorrer (antes da reforma, em 
1999, eram 5 as áreas opcionais): uma área pré-universitária de 6 anos (VWO), uma 
secundária de cariz generalista de 5 anos (HAVO) e outra mais vocacional (MBO). O 
acesso à universidade poderá ser feito através da VWO ou após o primeiro ano de 
hogescholen. Os hogescholen admitem todos os estudantes detentores dos certificados de 
HAVO e MBO ou mesmo de VWO. 

 
Nos casos da Alemanha e da Holanda, o sistema binário surgiu inicialmente não 

como resultado de uma política deliberada para estabelecer IES concorrentes das 

                                                 
112 HUISMAN, J. (2004). The role of politechnics in higher education – The Dutch case. Comunicação na 
conferência - “A comparative analysis of  the non-university sector in eight european countries”, no Instituto  
Politécnico de Leiria.  
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universidades, mas como resultado do gradual desenvolvimento das instituições 
secundárias, primeiramente restritas a formação técnica e, mais tarde, alargado para 
educação profissional. Portanto, a alteração-chave não terá acontecido com a reorganização 
do ensino superior, mas com a reorganização do ensino secundário. Daí dizer-se que os 
sistemas cujos níveis secundários oferecem diferentes formas de formação têm tendência 
para sistemas superiores binários ou duais (P. Scott:1995). 

 
A Indonésia113, sendo uma ex-colónia holandesa, embora com dimensão e 

particularidades contextuais distintas, tem-se vindo a pautar por filosofias e estruturas 
relativamente semelhantes às da Holanda e tem acolhido alguma influência europeia, 
particularmente no que concerne à importância dos cursos vocacionais e profissionais e da 
diversidade opcional, reflectida desde cedo nos níveis do ensino secundário (geral, 
religioso, serviço público, vocacional e especial). Estas tendências são também promovidas 
no sistema de ensino superior, quer através dos politécnicos e academias, quer nas 
universidades e institutos islâmicos de cariz mais conceptual e académico.  

 
A ideia subjacente ao sistema binário é talvez a mesma que o Plano de 

Desenvolvimento (PJPII:1994) apresenta como uma das grandes valências do sistema 
educativo indonésio – proporcionar e facilitar aos diplomados do secundário uma via para 
continuar os seus estudos superiores nas universidades e/ou produzir uma força de trabalho 
de nível intermédio, de acordo com as necessidades do desenvolvimento do país, 
apetrechando-o de recursos humanos com conhecimentos, perícias e competências 
relevantes. Portanto, o desenvolvimento do capital humano não deve ser separado dos 
elementos que afectam o desenvolvimento económico (PJPII (1994/1995))114. Assim 
sendo, os grandes fundamentos do sistema assentam, essencialmente, na grande 
necessidade de aumentar os níveis de produtividade nacional e crescimento económico 
como meio para melhorar globalmente o desenvolvimento social. O aumento de 
competitividade do país assenta na qualidade dos seus recursos humanos, já que o processo 
de transformação de uma sociedade agrícola numa sociedade industrial requer 
competências e perícias inovadoras, favoráveis aos avanços da ciência e da tecnologia. Os 
efeitos da globalização são também um dos factores que preocupa os autores do plano, 
tendo em consideração que a competitividade das nações incide sobre a economia, ciência 
e tecnologia e estas, por sua vez, dependem da excelência dos seus recursos humanos.  

 
Em 2001, o sistema binário da Indonésia era composto por 51 universidades 

públicas, 26 politécnicos estatais (engenharia, comércio e agricultura) e 1328 instituições 
privadas (de universidades a instituições de carácter mais vocacional e profissional), além 
das IES islâmicas sob a tutela do Ministério dos Assuntos Religiosos. Tal como em muitos 
países do sudeste asiático, o sector privado desempenha um papel fundamental na dinâmica 
do sistema, cobrindo uma enorme parcela do “mercado” do ensino superior. Por exemplo, 
em 1997, havia 512,412 estudantes nas universidades públicas contra 1,507,830 das 

                                                 
113 BRODJONEGORO, S. (2001). Indonesia country profile. S/l: UNESCO. 
http://www.unescobkk.org/index.php?id=6/aceid/aceid/higher-edu/Handbook/HB_Indonesia.htm (28.1.2005). 
114 Plano de Desenvolvimento - 2ªfase (1994 a 2018) - “Second 25 Year Long-term Development Plan”. 
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instituições privadas. Nesta óptica, podemos definir o sistema como “dual” se 
dimensionarmos a questão numa perspectiva pública / privada. 

 
Resumindo, podemos dizer que os maiores objectivos subjacentes ao 

estabelecimento de um ensino superior paralelo às universidades tradicionais, de 
orientação mais profissional, são muito semelhantes nos diversos países que adoptaram o 
sistema binário, a saber: 

 
� Oferecer um tipo de educação mais relevante à economia, de cariz mais 

profissional e vocacional, no sentido de produzir competências que 
satisfaçam as exigências do mercado laboral; 

� Atender a uma procura crescente sem aumentar substancialmente os custos 
no ensino superior; 

� Atender a uma procura não-tradicional de forma inovadora; 
�  Fornecer primeiramente programas de ensino, com alguma investigação 

aplicada; 
� Promover a formação vocacional pós-secundária existente. 
 
P. Scott (1995) apontou algumas das razões pelas quais os governos assumiram 

uma estrutura binária ou dual nas décadas de 60 e 70:  
 
(i) Só assim as universidades poderiam manter o seu ethos tradicional, sem 

correrem o risco de ser menos científico, quando o número de estudantes 
aumentasse sem o respectivo aumento de recursos;  

(ii) Exigiam-se modelos institucionais alternativos às universidades e este 
objectivo poderia ser minado em sistemas não diferenciados por cair 
inevitavelmente num processo de “deriva académica”, o que iria reduzir 
a produção de programas mais vocacionais;  

(iii) Respondia-se à dificuldade de reformar as universidades criando novos 
tipos de instituições;  

(iv) Os sistemas sectoriais eram a norma;  
(v) Note-se que, em quase todos os países, existiam já outras instituições de 

ensino superior (escolas, colégios de tecnologia, arte, gestão, formação 
de professores) paralelamente às universidades tradicionais, 
proporcionando formações intermédias. Apenas era necessário 
reorganizá-las e transformá-las em sistemas binários ou duais.  

 
Os críticos do sistema binário apontam essencialmente para a deriva académica e 

profissional que existe entre os dois subsistemas, na tendência de as universidades 
quererem enveredar por campos mais profissionalizantes e os politécnicos abraçar campos 
de investigação mais teóricos. Aqueles críticos acrescentam ainda que o sistema binário 
existe quando os governos querem dar maior ênfase aos cursos vocacionais avançados para 
atender a necessidades económicas, reflectindo a expansão do ensino superior nessa 
vertente e não na criação de novas universidades. Além de que, na prática, os objectivos 
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das universidades ainda reflectem a mesma missão tradicional do ensino baseado na 
investigação e raramente reconhecem a sua especificidade de formar jovens para o 
mercado de trabalho. E vão mais longe, acusando os governos de terem utilizado a linha 
binária como desculpa para não reformarem as suas universidades, assim como para não 
financiarem projectos de investigação que não fossem universitários. E, por último, 
argumentam que a imagem de um ensino superior de duas categorias manter-se-á - uma 
superior e outra inferior. Neste sentido, o sistema binário tem dificuldade de reconciliar 
valores tanto democráticos como do mercado. Apontam o sistema inglês como modelo de 
referência de qualidade não discriminatória na diversidade, por as IES estarem num único 
sistema global de ensino superior e sujeitas às mesmas regras de funcionamento 
(Clark:2003). Reconhecem, contudo, haver excepções, como os casos da Holanda e da 
Alemanha. 

3.2.2.2. SISTEMA DUAL 

 
Nestes sistemas, as instituições não-universitárias são reconhecidas como sendo 

efectivamente pós-secundárias, assim como é reconhecida a necessidade de coordenação 
com o sector universitário, embora este último seja claramente visto como sendo 
estruturalmente superior. 
 

Com esta configuração sistémica temos Singapura, Islândia e França (ver Figura 6). 
 
Em Singapura, o ensino superior é oferecido por três tipos de instituições: 

universidades, politécnicos e outros centros de formação pública e privada. Porém, apenas 
duas instituições possuem o nível universitário, a saber: a Universidade Nacional de 
Singapura (criada a partir da fusão das Universidades de Singapura e de Nanyang)115 e a 
Universidade Tecnológica de Nanyang, fundada em 1981. Estas são controladas e 
financiadas pelo Estado e reconhecidas pela sua cultura de excelência. As restantes 
instituições são consideradas como pós-secundárias, mas de nível hierárquico inferior às 
universidades. Desde a independência, Singapura desenvolveu um plano estratégico 
fortemente centralizado e flexível para reestruturar, expandir e melhorar a eficiência e a 
qualidade do ensino universitário. Embora discutível, e ao contrário do que muitos possam 

                                                 
115 Antes da independência de 1959, o sistema universitário na República de Singapura tinha uma origem 
comum com o da Malásia (ambas ex-colónias do Reino Unido), pois o governo britânico estabeleceu um 
único sistema universitário para ambos os países. Como seria de esperar, o padrão inglês foi o modelo 
adoptado para a constituição, standards e curricula das universidades. Pretendia-se criar condições de auto-
governo e formar uma elite social local. Contudo, tendo a língua inglesa como língua de instrução, a grande 
maioria dos estudantes locais eram excluídos e, por conseguinte, o sistema estava longe de reflectir as 
realidades socioeconómicas e satisfazer as necessidades das suas colónias. Surge, então, por iniciativa da 
comunidade local, a criação de uma universidade chinesa chamada “Nanyang University” em 1956. Após a 
independência política, foram criadas condições no sentido de reorientar a universidade para satisfazer as 
necessidades de crescimento individual e de desenvolvimento da sociedade pós-colonial. Na década de 60, 
devido à grande procura do ensino superior, a Universidade da Malásia (estabelecida pelos britânicos na 
época colonial) fora repartida na Universidade de Singapura e noutra pertencente à Malásia. Mais tarde, por 
motivos de faltas de recursos e de qualidade, o governo optou por fundir a “Nanyang University” com a 
Universidade de Singapura, originando assim a Universidade Nacional de Singapura.  
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pensar, a intervenção directa do Estado na reestruturação do sistema tem sido muito 
eficiente e eficaz. Singapura conseguiu assim desenvolver um sistema universitário de 
elevada qualidade, debatendo-se contra a sua pequena dimensão, total ausência de recursos 
naturais, falta de mercado interno nacional e dependência da volatilidade da economia 
global. O segredo deste sucesso é fundado numa filosofia económica pragmática, numa 
capacidade de resposta baseada numa gestão prudente e num compromisso singular de 
desenvolver capacidades humanas de elevada qualidade (Selvaratnam:1994)116. 
 

O sistema dual islandês é interessante. Por ser um país bastante pequeno, com cerca 
de 300 mil habitantes, este apostou primeiramente, desde o séc. XIX, nas instituições pós-
secundárias vocacionais e profissionais de curta duração e apenas desenvolveu o seu SES, 
no início do séc. XX, com a fundação da universidade nacional através da fusão de três 
escolas (medicina, direito e escola de formação de professores) e ainda uma nova 
faculdade de artes. Até 1911, o ensino superior era obtido no estrangeiro. Só nas últimas 
três décadas do séc. XX é que surgiram outras universidades, não só através de fusões, mas 
também de políticas de reclassificação de algumas instituições pós-secundárias para 
estatuto de universidade e de criação de novas instituições. Actualmente, existem 8 IES (5 
universidades públicas e 4 privadas), sendo a Universidade Nacional considerada a maior 
de todas, com 11 faculdades cobrindo mais de 70% dos 11,545 estudantes universitários da 
Islândia (Eurydice: 2005). Portanto, instituições como escolas de agricultura, pesca, 
comércio e enfermagem não são consideradas ensino superior, mas instituições pós-
secundárias que passam certificados em vez de diplomas. 

 
O sistema dual francês é um sistema bastante peculiar, visto a linha divisória entre 

as instituições não-universitárias e as universidades não ser muito visível. Neste país, uma 
maioria significativa do sector não-universitário é a que melhor prepara os jovens para o 
mercado de trabalho e faz alguma investigação. Algumas dessas, as “Grandes Écoles”, 
possuem uma reputação superior à das universidades e são bastante concorridas em termos 
de procura. Existem actualmente 461117 “Grandes Écoles” com diferentes níveis de 
qualidade. Algumas são financiadas pelas “Chambers of Commerce”, mas a sua principal 
fonte provém das propinas. As 89 universidades são financiadas por fundos públicos, 
acessíveis a todos, com um bom nível de autonomia e administradas por académicos 
eleitos. Todavia, o sistema francês apresenta outras particularidades interessantes. Além de 
um sector não-universitário bastante diversificado, possui um sector universitário a 
funcionar segundo critérios de um modelo unificado por incluir universidades e institutos 
técnicos (IST) que conferem cursos de 2 anos. Devido a esta complexidade, poderíamos 
considerar o sistema francês como “ sistema estratificado”, embora não nos moldes do 
estado da Califórnia, por não ter sido criteriosamente planeado, mas ter-se desenvolvido 
aleatoriamente e sem sofrer reformas estruturais profundas (P. Scott:1995). 
 

                                                 
116 SELVARATNAM, V. (1994). Singapore: University Autonomy versus State Control: The Singapore 
Experience. In NEAVE, G. e VAN VUGHT, F. (1994). Government and Higher Education Relationships 
Across Three Continents – The Winds of Change. Netherlands: Pergamon. 
117 Fonte: Eurydice (2004). http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html (6.07.04). 
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Figura 6 – Exemplo de Sistemas Duais 
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3.2.2.3. SISTEMA ESTRATIFICADO 

 
Um sistema estratificado é um sistema global comum, onde as missões individuais 

das instituições / sub-sectores são claramente definidas, o que as torna, externa e 
internamente, diferenciadas. Algumas configurações poderão ser vistas na Figura 7. 

 
Os melhores exemplos deste modelo são, sem dúvida, os Estados Unidos, o Japão e 

as Filipinas, predominantemente estruturados pelo sector privado, com diferentes 
enquadramentos legais e à mercê do mercado como agente de diferenciação. Devido à 
importância do sector privado nestes sistemas, há quem os refira como sistemas duais 
(público / privado). O título de “universidade” é insignificante. As instituições são julgadas 
pela procura e reputação no mercado.  

 
Existem ainda outros sistemas que, pela sua composição formal, satisfazem os 

critérios de P. Scott como sistema estratificado, muito embora o mercado não desempenhe 
um papel tão agressivo como nos países acima mencionados. O Estado tem aqui um papel 
preponderante de regulação como acontecem nos casos da Dinamarca e do Chile.  

 
Nos E.U.A., a “mega-diversidade” é um conceito frequentemente usado para 

definir o sistema americano como um todo. Este desenvolveu-se e fundamentou-se118 no 
modelo colegial inglês, no ideal de Humboldt de universidade de investigação alemã e no 
conceito americano de servir a sociedade. 

 
Ao longo dos anos, os americanos têm desenvolvido sistemas diferenciados, 

reflectindo as características demográficas, económicas, políticas e sociais. Daí verificar-se 
a existência, em determinados estados, de uma forte tradição do sector privado e, 
consequentemente, o subdesenvolvimento das instituições públicas pós-secundárias, 
devido ao fraco apoio às escolas e universidades públicas, o que se constata, por exemplo, 
por não terem sido beneficiadas pela política de Land Grand College e não terem tido uma 
política pública alternativa séria quanto ao ES (Albach:1998; Gittel:2000119).  

 

                                                 
118 ALTBACH, P. (1998). Comparative Higher Education – Knowledge, The University and Development. 
Westport: Ablex Publishing Corporation. 
119 GITTEL, M. (2000). Higher Education – Policies, Access and Economic Development in the States. In 
American Behavioral Scientist, vol. 47, n.º 7, 1053-1057. 
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Figura 7 – Exemplo de Sistemas Estratificados 
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Na Califórnia, esse compromisso público foi tomado na década de 60 e dele 

resultou o sistema mais extenso de ES público alguma vez visto, cobrindo actualmente 
cerca de 86% dos estudantes e 14% do sector privado e abarcando três subsistemas de 
ensino distintos. A universidade de investigação, denominada Universidade da Califórnia 
(UC), absorve, por lei, 12,5% dos melhores alunos saídos do secundário, com 8% da 
“quota do mercado”. O sistema de escolas estatais regionais da “California State 
University” – CSU, é formado por instituições essencialmente de ensino, com a capacidade 
de conferir mestrados e a possibilidade de oferecer programas-conjunto de doutoramento 
com a UC. 33% é a taxa por lei definida para albergar os estudantes de melhor 
desempenho e assegura actualmente 15% do total dos estudantes. Os restantes 63% de 
candidatos são distribuídos por um extenso sistema de Colégios Comunitários – CC. 
Nestes últimos, o acesso é virtualmente aberto a todos os que tenham terminado o curso 
secundário ou equivalente, oferecendo cursos académicos e vocacionais mais acessíveis, 
com uma grande variedade de programas. Um dos grandes propósitos dos CC é possibilitar 
a mobilidade social e ocupacional a determinadas franjas populacionais desfavorecidas. É, 
actualmente, o maior segmento do sistema (Altbach:1998). A OCDE (1999) classifica-o de 
“comprehensive system” por conceber o ensino superior como um sistema global, onde as 
instituições têm um papel específico a desempenhar dentro deste. 

 
Portanto, no sistema americano não existe a obrigatoriedade da primazia da 

investigação sobre o ensino, havendo instituições universitárias de investigação separadas 
de instituições de ensino. Salvo algumas excepções, pode generalizar-se e considerar-se 
que o sistema norte-americano assenta nestes três grandes subsistemas. Contudo, há quem 
refira (Clark:2004)120 o sector público americano como um sistema adaptado a um sistema 
unificado, financiado pelos respectivos estados federais e, por conseguinte, bastante 
influenciado pelos lobbies políticos dos respectivos estados. Esta diversidade faz com que 
o SES americano seja provavelmente a actual referência académica de maior influência.  

 
Relativamente ao Japão, uma das particularidades do seu sistema de ensino superior 

é o facto de ser visto tanto como um sistema dual como hierarquizado121. Um sistema dual 

                                                 
120 CLARK, CA. (2004). What is a University? S/l: Higher Education Policy Institute (HEPI). 
http://www.hepi.ac.uk/articles/docs/whatis.doc  (17.07.04). 
 
121 Esta estrutura deveu-se a um percurso histórico “interessante”, pois passou de um sistema “multi-track” 
para “single track” após a 2ªGG, em que as diversas IES existentes (universidades, instituições pré-
universitárias, colégios, escolas normais, instituições especializadas) passaram a ganhar o título de 
universidades após fusões, sendo as universidades a única instituição considerada de ensino superior. O 
sistema educativo passou a ter um único ciclo educativo (6-3-3-4). Com isto pretendia-se desenvolver não só 
o ensino superior, mas também o nível secundário. Portanto, a estrutura anteriormente hierarquizada por tipo 
de instituição, em que a universidade se situava no topo da pirâmide, converteu-se para uma estrutura única 
agora hierarquizada pela qualidade das instituições. Nesse período, o sector privado ganhou consistência e 
expandiu-se mais que as universidades públicas. Não obstante a estrutura única formal, fora também 
implementada uma rede de colégios juniores e escolas especializadas (que não tinham nem aspirações nem 
condições para serem universidades) com o objectivo de aumentar a taxa de participação no ensino nas 
décadas de 60 e 70. O desenvolvimento bem sucedido e notório destes valeu-lhes o reconhecimento como 
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não no conceito122 de Peter Scott, mas do ponto de vista da natureza das entidades que 
oferecem este serviço, ou seja, pelo facto de o sistema ser composto por um pequeno sector 
público bastante selectivo e controlado por autoridades centrais e locais, ao lado de um 
vasto sector privado agressivo, orientado pelo mercado, recebendo cerca de 75% da 
população total dos estudantes do ensino pós-secundário. Ambos os sectores (público e 
privado) se enquadram formalmente numa estrutura-padrão hierarquizada, que pode ser 
vista como pertencente à categoria de “sistema estratificado” composto por três 
subsectores principais: universitário, não-universitário e misto. O sector universitário tem 
direito exclusivo de promover programas pós-graduados, além dos cursos de graduação 
normais com duração igual ou superior a 4 anos. Como centros de aprendizagem, 
conduzem ensino e investigação em áreas académicas especializadas, onde os estudantes 
podem adquirir uma formação mais abrangente. 

 
 O sector não-universitário é constituído por junior colleges123 e colleges of 

technology124/ state colleges, sendo os primeiros orientados para o ensino e investigação de 
disciplinas específicas, além de desenvolverem competências vocacionais e práticas, num 
período que medeia entre 2 e 3 anos. As escolas tecnológicas oferecem cursos de 
engenharia após o ensino pós-secundário com uma duração de 5 anos e mais meio ano para 
cursos de oficiais da Marinha.  

 
O sector misto “miscellaneous” engloba muitas escolas de formação especializada e 

uma panóplia de escolas de curta duração curricular. Até 1975, todas estas instituições de 
ensino ofereciam um currículo semelhante ao currículo formal disponível nas escolas de 
tecnologia, colégios e universidades em determinadas disciplinas específicas 
(contabilidade, estilismo, electrónica, etc..). A partir de 1975, tais instituições foram 
promovidas a escolas especializadas de formação e algumas foram autorizadas a dar cursos 
pós-secundários (Arimoto e Weert: 1993)125.  

                                                                                                                                                    
sub-sectores-chave do ensino pós-secundário. Portanto, a estrutura universitária anterior dá novamente lugar 
a uma estrutura “multi-track” hierarquizada por tipo de instituições. Cada qual no seu próprio contexto 
sectorial, com funções, objectivos e actividades distintas. ARIMOTO, A. e WEERT, E. (1993). Higher 
Education Policy in Japan. In An International Comparative Perspective. Oxford , NY, Seoul e Tokyo: 
Pergamon Press. 
 
122 Sistemas duais - as instituições não-universitárias são reconhecidas como sendo efectivamente pós-
secundárias. Porém, o sector universitário é visto como sendo estruturalmente superior.  
123 De acordo com Arimoto e Weert: 1993, as junior colleges foram inicialmente estabelecidas nas 
províncias e, em 1965, tornaram-se numa característica permanente do sistema de ensino superior do Japão. 
A maioria destas instituições oferece cursos para estudantes que completaram 12 anos de estudos. Em 1990 
foi introduzido o grau de associado, algo semelhante ao dos E.U.A. Em 1994, os junior colleges eram 593, 
pertencendo 84% ao sector privado, e aceitavam cerca de 93% da população inscrita nestas instituições. 
 
124 As Escolas de Tecnologia foram estabelecidas em 1962 como o 3º tipo de instituição de ensino superior. 
Após 9 anos de escolaridade, os estudantes, em candidatarem-se a este tipo de instituição, tinham cursos com 
uma duração de cinco anos e os dois últimos anos eram considerados como ensino superior. Existem no 
Japão 62 colégios, mas, ao contrário das instituições anteriores, estes são maioritariamente públicos. 
 
125 ARIMOTO, A. e WEERT, E. (1993). Higher Education Policy in Japan. In An International Comparative 
Perspective. Oxford , NY, Seoul e Tokyo: Pergamon Press. 
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O sistema japonês é várias vezes referenciado como um sistema consideravelmente 

expandido e altamente estratificado. Porém, é assombrado por uma competitividade de 
acesso raramente ligada a questões de empregabilidade, mas à reputação das IES no 
mercado de trabalho.  

 
O sistema filipino é um dos poucos SES no mundo onde o sector privado tem tido 

uma participação espantosa na expansão e diversificação do ensino superior. Este é um 
claro exemplar da forte influência do mercado na promoção da diversidade no sistema. Em 
meados dos anos 90, o sector privado cobria cerca de 80% a 85% da oferta de sistema de 
ensino superior126. Na perspectiva do ES ser público ou privado, podemos classificar o 
sistema filipino como dual. Historicamente, a sucessiva colonização127 do país pelos 
espanhóis, americanos e japoneses deixou marcas culturais substanciais nas estruturas 
socioeconómicas. Porém, no sistema de ensino superior, o modelo americano foi o que 
vingou. O actual ensino terciário é constituído essencialmente por três tipos de 
instituições128: universidades e colleges com total autonomia, financiados pelo orçamento 
nacional e supervisionados a nível central; instituições terciárias especiais de natureza 
técnico-vocacional e agrícola, que concedem certificados de 1 a 2 anos e, em determinadas 
situações, bacharelatos de 4 anos, sendo financiados pelo Departamento de Educação e 
supervisionados regionalmente; os “Community Colleges”, criados localmente e 
financiados como se fossem projectos da cidade.  

 
Posto isto, podemos concluir que, tal como o sistema americano, o sistema das 

Filipinas também possui características de um modelo estratificado, segundo os critérios de 
P. Scott.  

 
Os casos da Dinamarca e do Chile são interessantes, visto que os respectivos 

sistemas de ensino superior, apesar de compostos por três diferentes sectores igualmente 
hierarquizados, têm um sector privado que, ao contrário do que acontece nos outros 

                                                 
126 UNESCO PROAP e SEAMEO RIHED (1995). Relatório Final da Conferência Regional - Private Higher 
Education in Asia and the Pacific. Bangkok: UNESCO e SEAMEO, 86. 
127 Desde o início do século XVII, o sistema de ensino superior foi, de facto, um sistema de ensino privado. 
Começou durante o período espanhol no início do século XVII com o estabelecimento de 3 universidades de 
cariz religioso: St Thomas , S. Inácio e S. Carlos. Os espanhóis utilizavam estas instituições para propagar a 
fé cristã aos filipinos. O acesso era limitado apenas a uma elite. Esta situação manteve-se até finais do século 
XIX. No século XX, os americanos ocuparam o país e introduziram o seu sistema de ensino. Este foi o início 
para o estabelecimento de várias instituições de ensino superior público, entre os quais a Universidade das 
Filipinas e a Universidade Normal das Filipinas. Nesta altura, o ensino superior tinha como objectivo a 
democratização das Filipinas de acordo com os padrões americanos, dando ênfase ao auto-governo, à 
propagação da língua inglesa, à promoção do trabalho digno e ao início da educação em massa. Durante a 
ocupação japonesa em 1942/5, as políticas educativas estavam centradas no patriotismo e nos modos de vida 
nacionalistas. As escolas estavam cautelosas em reabrir em lugares sob vigilância dos militares japoneses. 
Após a guerra, o sistema de educação americano foi restabelecido, com modificações e adaptações, mais 
responsivo e competitivo em relação ao presente e ao futuro da nação. UNESCO PROAP e SEAMEO 
RIHED (1995: 86-87). 
128 NEAVE, G. e VAN VUGHT, F. (1994). Government and Higher Education Relationship Across Three 
Continents – The Winds of Change. GB: Pergamon. 
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sistemas desta categoria, não tem uma participação tão activa e preponderante. Aqui o 
Estado desempenha o papel máximo de regulador do sistema, deixando pouca ou nenhuma 
margem de manobra para o mercado, embora comecem a notar-se alguns indícios de 
promoção da participação do sector privado para atender aos condicionalismos actuais. 

 
Muito resumidamente, o ensino superior do Chile129 moldou-se conforme o 

contexto político do país. Assim, se, antes de 1973 e após 1980, as instituições de ensino 
superior possuíam total autonomia académica, administrativa e contratual (apesar de 
consideradas como entidades públicas financiadas pelo Estado), de 1973 a 1980, o 
Governo Militar sujeitou todas as IES a um processo de controlo rigoroso. Contudo, no 
início dos anos 80, o mesmo governo decretou objectivos estratégicos para a política do 
ensino superior, que induzia a uma expansão através da participação do sector privado e a 
uma diversidade sistémica. Deste modo, foi implementado um sistema com três níveis 
hierárquicos composto por Universidades, Institutos Profissionais e Centros de Formação 
Tecnológica. Às Universidades caberia a missão de oferecer programas de ciclo longo, de 
licenciatura e de pós-graduação, os Institutos Profissionais (IP’s) ofereceriam cursos 
profissionais de 4 anos, para obtenção de um título profissional, e os Centros de Formação 
Técnica (CFT) ofereceriam ciclos curtos de 2 anos vocacionais conduzindo a um 
certificado. Devido à natureza técnica dos IP’s e de CFT, há quem classifique o sistema 
chileno de “binário”, apesar de ter três níveis: “three tiers, two sectors”130.  

 
A partir dos objectivos estratégicos, o governo do Chile procurou reduzir o poder 

das universidades tradicionais, nomeadamente transformando os seus pólos regionais em 
novas universidades e IP’s através de fusões, tornando-as assim mais flexíveis e 
manejáveis.  

 
O novo poder democrático, em 1990, veio introduzir a figura de acreditação, 

definindo enquadramentos próprios para entidades públicas e privadas e aumentando o 
financiamento público, mas manteve a política de diversificação de fontes e restituiu-lhes 
novamente a autonomia institucional. A estrutura do sistema manteve-se intacta.  

 
Na Dinamarca, o ensino terciário é constituído por três níveis de programas: (1) 

programas curtos de 1 a 2 anos de formação vocacional, ministrados em escolas 
vocacionais ou de outra natureza e administrados por autoridades locais; (2) programas de 
nível médio, com duração de 3 a 4 anos, para formar profissionais em áreas específicas, 
ministrados tanto no sector dos colégios como nas universidades; (3) programas longos 
leccionados apenas no sector universitário, que tradicionalmente oferece graduações e pós-
graduações. 

                                                 
129 BRUNER, J. (1994). Chile: Government and Higher Education. In NEAVE, G. e VAN VUGHT, F. 
Government and Higher Education Relationships Across Three Continents – The Wind of Change. Paris: 
IAU press / Pergamon.  
130 CHEPS (2000). Thinking about the Institutional Landscape in South African Higher Education – 
International Comparative Perspective on Institutional Differentiation and Restructuring. Netherlands: 
CHEPS. 



87 

 
Portanto, na Dinamarca e no Chile, apesar de terem uma estrutura tripartida 

hierarquizada, o factor “mercado” é bastante incipiente e ainda está muito longe de 
alcançar a mega-diversidade que se observa nos E.U.A. e no Japão. Nesta perspectiva, a 
iniciativa privada é um dos factores-chave na promoção da diversidade de um sistema 
estratificado. 

 
Em jeito de conclusão deste capítulo, gostaríamos de destacar as teorias de Teichler 

(2001), para justificar a dinâmica dos sistemas: 
 
(1) Teoria da “expansão e diversificação” – A expansão do ensino superior criou 

pressão para a diversificação, pois as necessidades dos potenciais alunos tornaram-se muito 
mais diversificadas e, também, porque outros intervenientes no processo acreditam que 
esta diversidade de necessidades poderia ser prontamente satisfeita se houvesse uma cabal 
“distribuição de funções” entre as instituições.  

(2) Teoria das “derivas” académica e profissional – Muitas instituições, por 
motivos de concorrência, acabam por não seguir fielmente os objectivos/missões para que 
foram criadas.  

(3) Teoria da “flexibilização” aposta na expansão e diferenciação, não através de 
instituições segmentadas, mas através de modelos flexíveis capazes de oferecer amplas 
soluções, onde a permeabilidade entre carreiras educativas, o ensino ao longo da vida, a 
existência de estruturas diversas de ES e o apoio aos mais desfavorecidos constituem a 
base do sistema.  

(4) Teoria “cíclica” do desenvolvimento estrutural do ES. De acordo com esta 
teoria, determinados padrões e políticas estruturais vão e vêm ciclicamente. Por exemplo, 
em tempo de excesso de graduados, as políticas tendem para segmentação e hierarquização 
do ensino superior. Em caso de escassez de quadros, apostam na redução ou diluição das 
diferenças entre instituições e programas. 
 

Portanto, não se pode observar e analisar os factos através de factores de “causa-
efeito”. Há que dimensioná-los numa perspectiva sistémica, pois a própria realidade é 
complexa e o meio envolvente bastante diverso. Nesta perspectiva, talvez fosse de 
considerar também a “teoria do financiamento”, visto ser este um dos principais factores 
responsáveis pelas actuais reformas dos sistemas. 
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4. TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
O estudo realizado aos diversos sistemas dos vários países mostra que a 

manutenção e a promoção da diversidade e flexibilidade dos sistemas de ensino superior 
parece ser uma tendência transversal a todos. Uma tal tendência está presente na seguinte 
afirmação do Banco Mundial (2000): “…o ensino superior por todo o mundo está a 
conhecer um processo de diversificação. Isto tem acontecido horizontalmente à medida 
que novos fornecedores entram no sistema e verticalmente à medida que diferentes tipos 
de instituições proliferam”.  

 
Contudo, resultados de estudos realizados indicam duas correntes opostas. Uma 

mostra que os sistemas de ensino superior tendem naturalmente para a diversificação 
devido à própria conjuntura. Outra aponta para situações que podem favorecer o caminho 
oposto, diminuindo a diversidade. Esta poderá ser reflexo da limitação de recursos, de 
alguns mecanismos de regulação por parte do Estado e até de jogos de mercado, que 
potenciam uma homogeneização de valores, condições e comportamentos (CNE:2002).  

 
Também existe a percepção de que onde houver um número significativo de IES, 

tanto públicas como privadas, há normalmente pouca regulação por parte do Estado. 
Existem já algumas IES públicas que apenas privilegiam o ensino. O mercado e a 
reputação desempenham um papel importantíssimo na determinação do prestígio de cada 
IES. 

 
“A universidade representa uma forte tradição ao longo de 800 anos de história 

institucional, contudo, representa igualmente o futuro, no sentido de que o ensino superior 
e a investigação continuarão a ser os principais “motores” na formação e 
desenvolvimento das sociedades” - Kogan et al (2000)131. O que se assiste actualmente na 
Europa é que as universidades atravessam um período conturbado, causado por uma 
necessidade de reconciliar as características tradicionais de ensino superior com as novas 
exigências de uma procura cada vez mais crescente e diversa, de áreas de formação e 
educação definidas essencialmente por uma economia global e uma sociedade fundada no 
conhecimento. A investigação tornou-se multidisciplinar e algumas áreas tradicionais de 
investigação estão actualmente negligenciadas ou até banidas. Por outro lado, alguns 
governantes exigem que as universidades façam mais pela sociedade resolvendo problemas 
sociais e económicos. Contudo, os governos estão relutantes em providenciar apoios 
financeiros adequados (Zahaira:2002)132. 

 

                                                 
131 KOGAN, M., BAUER, M., BLEIKLIE, I. e HENKEL, M. (2000). Transforming Higher Education – A 
Comparative Study. Gateshead: Athenaeum Press. 
132 ZAHAIRA, S. (2002). A Comparative Overview of Some Fundamental Aspects of University 
Management As Practice in Several European Countries. In Higher Education in Europe, vol. XXVII, n.º 3. 
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Assim, parece evidente que, no actual contexto de debates, há que prestar não só 
atenção à variedade de sistemas existentes, mas também à sua própria dinâmica. 
 

Uma das observações de Teichler (2001)133 é que o “segundo sector” parece ser 
transitório. As instituições, antes não vistas como ensino superior, tendem a ser 
“promovidas” a instituições de ensino superior. Décadas depois, muitas delas são 
reconhecidas como universidades. Ao mesmo tempo, o segundo sector é novamente 
“preenchido” com novas instituições reconhecidas como “ensino superior”. Esta dinâmica 
deve-se às derivas académicas134 e profissionais135 dos sectores não-universitário e 
universitário respectivamente. Portanto, se no ensino superior as universidades mantiverem 
a voz mais activa do que o outro sector, por este não ter um perfil comum e as instituições 
individuais considerarem que estão numa fase transitória para se tornarem em 
universidades, então a representatividade do sistema continuará assimétrica. 
 

Uma outra constatação curiosa prende-se com o facto de as recentes IES públicas 
pretenderem preservar, promover e cultivar a ideia de serem parte de uma tradição secular 
(P. Scott:1995; Kogan et al:2000). As privadas, não tendo história institucional, estão mais 
preocupadas com a inovação e as tendências do mercado, mesmo que isto signifique imitar 
as instituições tradicionais (WB: 2000)136. 

 
Quanto às estruturas de ensino superior, parece acentuar-se uma tendência em todos 

os países para criar estruturas flexíveis, capazes de oferecer ao estudante a possibilidade de 
este escolher, em qualquer altura, o seu trajecto de formação académica, de acordo com as 
suas capacidades, competências e expectativas de carreira profissional. Tal como as 
necessidades e as estruturas do mercado laboral mudaram, o modo de formar e treinar 
também se vai alterando (Zahaira:2002). 

 
Os governos, através do slogan “diferenciação e competição”, pretendem promover 

um ensino superior mais competitivo em relação ao desempenho geral das instituições, 
quer pela qualidade dos seus programas, quer pela obtenção de fundos de investigação. 
Como estas questões vão ser incorporadas nas políticas de ensino superior, ainda são 
matérias em debate (Hamm-Brucher:1972). 

 
Relativamente ao ensino superior norte-americano, um artigo da revista Viewpoint 

(2002) perspectiva uma “limpeza no mercado” onde só as instituições mais fortes 
sobrevirão. Fortes não só no sentido de (auto)financiamento, mas também da capacidade 

                                                 
133 TEICHLER, U. (2001). Changing Patterns of the Higher Education System and the Perennial Search of 
the Second Sector for Stability and Identity - Eurashe -http://www.ipv.pt/millenium/Millenium21/21_4.htm 
(8.7.04). 
134 “Academic drift” - Tendência do sector “não-universitário” em tornar-se mais parecido com as 
universidades. Por exemplo, realizando também investigação de carácter mais fundamental do que aplicado.  
135 “Profissional drift” – Tendência de algumas universidades em tornarem-se mais técnicas e fazerem 
investigação mais aplicada, para beneficiar de fundos ou melhorar as expectativas dos seus diplomados. 
136 WORLD BANK (2000). Higher Education in Developing Countries – Peril and Promise. Washington 
D.C.: WB. 



90 

de resposta aos desafios que se apresentam. Acrescenta ainda aquela publicação que esta 
era não é um exclusivo do ensino virtual, nem das grandes e ricas instituições, mas a de 
uma mistura de IES em áreas liberais e sociais, grandes universidades e universidades 
privadas ricas, incluindo as “multiversities”. Estas irão coexistir numa concorrência 
racional com o ensino virtual e outras novas instituições pró-lucro. Portanto, para além das 
instituições prósperas, só haverá lugar para aquelas que se regem pela “excelência” com 
larga experiência, para as que nada ou pouco têm a perder e que arriscam fazer grandes 
mudanças e para aquelas que estão entre “rica-falida”, que terão de saber avaliar as 
oportunidades e aproveitá-las no timing certo.  
 

No ambiente europeu, o estudo de Haug e Kistein (2001)137 sublinha a tendência 
dos países em adoptar, cada vez mais, sistemas binários e, em alguma medida, sistemas 
integrados, para promoverem a diversidade e a flexibilidade no SES. O risco da 
uniformização é infundado, visto haver uma enorme preocupação das autoridades 
competentes em promover uma maior ligação e comunicação entre sub-sectores e 
instituições. O objectivo da “Declaração de Bolonha”138 parece harmonizar as estruturas de 
graus, mantendo a diversidade fundada na natureza específica das instituições, formas de 
gestão, etc. Não obstante este facto, existe uma enorme vontade política em reduzir a 
duração dos cursos de graduação (Haug e Kistein:1999)139. 

 
Por outro lado, a UNESCO (2003)140, relativamente ao ES europeu, levanta 

algumas preocupações fundamentais relacionadas com os seguintes desafios: 
 

(1) criar novas formas de abordagem no sentido de atender a um acesso mais 
abrangente e inclusivo no ensino superior, abarcando os diferentes perfis 
socioeconómicos dos estudantes; 

(2) alargar o acesso a um ensino de qualidade, dando ênfase a sistemas de Quality 
Assurance, acreditação e reconhecimento dos diplomas;  

(3) o financiamento ser a questão mais penosa para governantes e estudantes e, 
portanto, ser necessário mobilizar os grupos de interesse para alargar a base de 
financiamento e tirar vantagens do uso das novas tecnologias para reduzir custos; 

(4) ser elementar promover sinergias entre o ensino e a investigação; 
(5) proteger a liberdade académica e a autonomia institucional, sendo, contudo, 

necessária uma vigilância constante; 
(6) em muitos países, o ensino superior ser já uma grande indústria e, portanto, a 

governança e gestão do ensino superior deverem ser competentemente orientadas. 

                                                 
137 HAUG, G. e KISTEIN, J. (2001). Trends in Learning Structures in Higher Education (II).Finish National 
Board of Education: Finland. 
138 FROMENT, E. (2003). The European Higher Education Area: A New Framework for Development of 
Higher Education. In Higher Education in Europe, vol. XXVIII, n.º 1, 28-31. 
139 HAUG, G. e KISTEIN, J. (1999). Project Report – Trends in Learning Structures in Higher Education. 
http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/trend_I.pdf (30.10.2004). Contudo, novas alterações foram feitas em 
2005 (Bergen: 2005). 
140 DANIEL, J. (2003). Higher Education: Past, Present, and Future – A View from Unesco. In Higher 
Education in Europe, vol. XXVIII, n.º 1, 21-26. 
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Esta agenda, em síntese, reflecte exactamente as grandes questões que atormentam 

não só os SES europeus, mas também os sistemas do resto do mundo. Chegar a resultados 
desejados exige, obviamente, muita vontade política, apoio do público em geral e 
cooperação a nível local, nacional e internacional. 

 
Mesmo um sistema como o da Califórnia, em que a sua tão bem organizada e 

compartimentada estrutura pública de ensino superior é tantas vezes referenciada como 
modelo-padrão para os desafios actuais, pode ter um lado perverso quando se prevê um 
aumento substancial da procura. Na verdade, podem suscitar-se questões relativas à 
capacidade de cada subsector em absorver a procura, em promover a sua distribuição pelos 
diferentes subsistemas e, principalmente, em garantir a qualidade da oferta, quando se 
constata uma restrição de fundos públicos, tanto em orçamentos anuais por subsectores, 
como nas ajudas aos estudantes, devido ao crescimento do endividamento. Esta situação é 
ainda mais delicada quando a forte influência do mercado enfraquece a acção estatal, 
pondo em risco interesses públicos e prioridades nacionais. Além de que não existe 
nenhuma estrutura ou mecanismo que promova a cooperação entre as instituições e as 
comunicações / “negociações” entre as autoridades estaduais e os representantes de 
subsistemas, orientados por critérios de mercado, tendem a ser mais difíceis 
(CHEPC:1997). 
 

Para U. Teichler (2001), o sector continuará a ser difícil de definir, se as políticas 
educativas e as entidades competentes se orientarem ainda por conceitos verticais. 
 

Peter Magrath (2004)141 aponta para um achatamento das estruturas organizacionais 
em oposição às estruturas organizacionais hierarquizadas, onde a interdisciplinaridade é 
uma prática comum e as linhas divisórias entre áreas disciplinares são cada vez menos. 

 
Face a esta variedade de cenários, será que pendemos para um modelo unificado ou 

para multi-sistemas?  
 
Peter Scott (1995)142, ao classificar os diversos sistemas, procurou demonstrar os 

vários estádios de evolução dos SES e, pela experiência colhida nos principais sistemas, 
acredita que todos irão desembocar no sistema estratificado, ou seja, todos os SES partem 
inicialmente de um Sistema Universitário, passando sequencialmente por S. Dual =>S. 
Binário => S. Unificado e, finalmente, para um Sistema Estratificado. Portanto, como 
referenciado pela OCDE (1999), para P. Scott, os SES estão cada vez mais semelhantes. 
 

Resumindo, talvez a maior tendência seja aquela que Niblet identificou na década 
de 70 e é reafirmada em relatório da OCDE (1998)143: a de desenvolver estruturas mais 

                                                 
141 MAGRATH, C.P. (2004). New Trends in Higher Education. Lisboa: Fullbright Conference.  
142 SCOTT, Peter (1995). The Meaning of Mass Higher Education. Buckingham: Open University. 
143 OCDE (1998). Redefining Tertiary Education. Paris: OCDE. Citado pelo relatório de HAUG, G. e 
KISTEIN, J. (1999). Project Report – Trends in Learning Structures in Higher Education. 



92 

flexíveis, oferecendo diversas formas e estruturas de aprendizagem e de programas, 
suficientemente interrelacionadas, de modo a facilitar a mobilidade entre os sectores e a 
diminuir as barreiras entre as áreas de estudo, tendo uma admissão inicial menos restritiva, 
independentemente da estrutura ou do padrão de sistemas adoptados. A OCDE recomenda 
ainda o sistema de transferência de crédito, assim como o reforço da articulação de 
programas e instituições, como possível caminho a considerar. 

                                                                                                                                                    
http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/trend_I.pdf (30.10.2004). 
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5. ANÁLISE SWOT DE SES 

 

5.1. CONCEITOS E PRESSUPOSTOS 

 

A análise SWOT procura identificar os factores que têm fortes probabilidades de 
afectar os futuros resultados desejados de uma organização. O modelo SWOT baseia-se na 
identificação de pontos fortes e fracos da organização interna, as ameaças, as 
oportunidades da envolvente e, consequentemente, identificação das 
competências/características e dos factores-chave de sucesso da organização. Esta análise, 
conjuntamente com considerações “sociológicas” e valores da organização, leva à criação, 
avaliação e escolha da estratégia da organização. O objectivo é recomendar estratégias que 
assegurem o melhor alinhamento entre o ambiente interno e externo (Andrews:1980, 
Christensen et al:1982 em Mintzberg, Hax e Majluf:1996, CSUN strategic planning 
leadership retreat:1997, Hill e Jones:1992)144. 

Embora este modelo tenha sido criado para o mundo dos negócios, muitas 
universidades americanas e europeias adoptaram-no e adaptaram-no não só às necessidades 
do ensino superior em geral, mas também às suas necessidades específicas. Um dos 
benefícios mais importantes deste modelo é a flexibilidade e a adaptabilidade. Poderá ser 
usado de diversas maneiras, utilizando as abordagens específicas para uma determinada 
questão, a fim de criar um único e distinto enquadramento ambiental.  
 

Vamos adaptar este modelo ao nosso estudo, começando por definir e assumir o 
seguinte: 
 

(1) A “organização” a analisar são os diversos padrões de sistemas de ensino superior 
estudados (binário, dual, estratificado, etc.); 

(2) Os sistemas são constituídos por diferentes tipos de instituições e, por conseguinte, 
estas serão consideradas a “organização interna” dos SES (universidades, 
politécnicos, community colleges, etc.); 

(3) A análise dos pontos fortes e pontos fracos será sobre a “organização interna” dos 
sistemas, isto é, sobre conceitos, filosofias e objectivos dos diversos tipos de 
instituições que compõem os diferentes padrões de sistemas; 

(4) Os SES são influenciados por vários factores ambientais da sua envolvente 
específica (ex.: massificação, cortes orçamentais, tecnologia, globalização, 
sociedade de conhecimento, etc.);  

                                                 
144 Citados em LERNER, A. (1999). A Strategic Planning Primer for Higher Education. Northridge: 
California State University. http://www.des.calstate.edu/strategic.html (21.03.05). 
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(5) Na definição de “oportunidades e ameaças” dos SES, a análise irá partir de dois 
pressupostos: 

a. O ambiente externo específico (i) ser comum a todos os sistemas e, 
portanto, a análise não se vai debruçar sobre as questões do ponto 4 (ii) e 
assumir que todos os sistemas estão expostos aos mesmos factores 
ambientais, tais como: (a) a transição de um sistema elitista para 
massificado, (b) a satisfação, cada vez maior, de um maior número e mais 
diversa população de estudantes, (c) a necessidade de investir na formação 
ao longo da vida, devido às novas exigências do mercado laboral, (d) a 
diminuição de fundos públicos, (e) a existência de novos “fornecedores” de 
escala global que impulsionam maior competitividade, (f) as TIC’s 
possibilitam novas formas de oferta e (g) formas de produzir conhecimento 
e sua distribuição (OCDE:1999)145. (iii) Utilizaremos um estudo realizado 
por Marvin Peterson e David Dill (1997) para elucidar os desafios e forças 
ambientais responsáveis pela actual reestruturação da “indústria” pós-
secundária (Anexo I). Estes também adaptaram o seu estudo a um “modelo 
económico” - o modelo de Porter – 1980 (Ver Anexo II). 

b. O nosso foco nesta análise será o impacto que, tanto factores da organização 
interna como variantes do meio envolvente, poderiam constituir numa 
oportunidade ou numa ameaça ao sistema no seu todo. 

(6) Acrescenta-se ainda que um determinado factor ou característica poderá ser 
simultaneamente um ponto forte e fraco, o mesmo acontecendo com as 
oportunidades e ameaças. 

 
 

5.2. ANÁLISE E QUADRO SWOT POR SES 

 
Os dados para esta análise foram retirados dos capítulos anteriores e expostos na 

configuração geralmente usada para SWOT. Analisaremos os sistemas individualmente, 
tentando simultaneamente fazer comparações quando possível. 
 
 

5.2.1. SISTEMAS UNIVERSITÁRIOS 

 
Estes sistemas, como já tivemos oportunidade de constatar, são dominados por 

universidades antigas, tradicionalmente elitistas e regem-se por um ensino de excelência 
fundado na investigação. Tais universidades, geralmente classificadas como “bens 
posicionais”, não temem qualquer tipo de concorrência. O seu prestígio e supremacia são 
dados adquiridos no sistema e na sociedade em que estão inseridas, ou seja, as instituições 
têm associado um valor simbólico social que as leva, inclusive, a determinar como e quem 

                                                 
145 OCDE (1999). The Response of Higher Education Institutions to Regional Needs. França: OCDE. 
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pretendem “recrutar”. Um estudante numa instituição destas terá o privilégio de usufruir de 
uma cultura de excelência e maior facilidade de mobilidade. O  

Quadro II sistematiza os resultados obtidos numa análise SWOT de tais SES. 
 
Quadro II –  SWOT do Sistema Universitário. 
 
Pontos fortes Oportunidades 

 

Dominados por universidades antigas onde a 

cultura de excelência é um dado adquirido; 

 

Geralmente considerados como “bem posicional”; 

 

Homogeneidade – pois, teoricamente, se todos 

pertencessem à mesma instituição, as diferenças de 

status desapareceriam, porque uma denominação 

formal comum implica facilidade de transferências 

(Cerych e Furth:1972); 

 

Princípio da unidade ensino-investigação. 

 

Influenciar os outros (sub)sistemas com a sua 

cultura milenar de excelência e procurar novas 

áreas de influência; 

 

Reforço de imagem e solidez; 

 

Facilidade de transferência entre instituições e 

cursos, para além da facilidade do reconhecimento 

das equivalências => maior mobilidade (Cerych e 

Furth:1972). Contudo, um sistema homogéneo é 

um risco para os dias de hoje; 

 

Produção de novos conhecimentos.  

Pontos fracos Ameaças 

 

Acomodação obstinada; 

Tardio reconhecimento das mudanças;  

Dificuldade de auto-reforma; 

 

 

 

 

Serem homogéneos, selectivos e elitistas são 

princípios contrários à diversidade e flexibilidade 

que se pretende promover; 

 

 

Estruturas bastante hierarquizadas, inflexíveis, 

compartimentadas e especializadas (Jones:1998);  

 

Muito dependentes do Estado em termos de 

recursos. 

 

 

Cenário de grandes transformações e mudanças no 

ensino pós-secundário, nomeadamente a 

massificação e a heterogeneidade da procura; 

 

 

A resistência e inflexibilidade às actuais mudanças 

podem torná-los obsoletos e ultrapassados por SES 

mais flexíveis, constituídos por novas instituições 

mais adaptáveis aos desafios actuais; 

 

Um sistema homogéneo teria mais dificuldades em 

atender a uma procura cada vez mais diversa e 

massificada (van Vught:1996); 

 

Ineficiência em atender às necessidades do mercado 

de trabalho de natureza multidisciplinar; 

 

Recursos públicos cada vez mais limitados. 

 
Um sistema constituído apenas por um único modelo académico com estas 

características, num ambiente de massificação e de rápidas transformações sociais, 



96 

económicas e tecnológicas, poderá revelar-se frágil e exposto a ameaças mais prementes. 
 
A expansão e a flexibilidade necessárias para atender à grande e heterogénea 

“procura” parecem não ter espaço num sistema homogéneo, elitista e estruturalmente 
compartimentado e complexo. Como víramos no capítulo de “estudo de casos”, as 
universidades tradicionais tendem a ser mais selectivas e elitistas em épocas de expansão. 
Esta acomodação obstinada, por um lado, e a dificuldade de se auto-reformarem, por outro, 
podem originar riscos de obsolescência e de serem ultrapassadas por SES mais flexíveis, 
constituídos por mais que um modelo institucional e adaptáveis aos desafios actuais. Estes 
foram alguns dos factores responsáveis pela actual política binária levada a cabo pelas 
autoridades austríacas, para suplantar as limitações de um sistema predominantemente 
universitário. 
 

5.2.2. SISTEMA UNIFICADO 

 
O Quadro III faz-nos um resumo dos pontos fortes e fracos do sistema unificado, 

assim como os factores catalisadores e de ameaças que o ambiente específico apresenta. 
 

Quadro III – SWOT do Sistema Unificado 

 
Pontos fortes Oportunidades 

Num sistema global desta natureza, em princípio, 

as diferenças institucionais por critérios de 

qualidade são menores; 

 

Qualquer IES pode desenvolver investigação de 

modo 1 e 2, ou apenas dedicar-se ao ensino. Não 

obrigatoriedade de ensino-investigação dá maior 

flexibilidade institucional. 

  

Acesso a um ensino superior não discriminatório;  

 

 

Melhores condições de desenvolvimento da 

investigação aplicada; 

 

Maior foco e especialização, originando maior 

eficiência nos resultados (van Vught:1996). 

Pontos fracos Ameaças 

Efeito “ imitação” ou “isomorfismo” (van 

Vught:1996) é uma das características dos 

sistemas multi-campos, ou seja, do sistema 

integrado (California Master Plan:1972) ou 

modelo vertical de Teichler; 

 

Prevalência do instinto elitista num ensino de 

massas, o que cria instabilidade e tensões no 

sistema (Scott: 1995). 

Homogeneização do sistema => diminuição da 

diversidade (Teichler:1988; van Vught:1996), mas, 

por outro lado, as instituições mais prestigiadas, 

como as universidades tradicionais, têm tendência 

para estabelecerem acordos entre si para 

defenderem interesses particulares, reforçando 

ainda mais o sentido elitista e as divisões entre 

instituições vão ser mais visíveis. A promoção dos 

politécnicos a universidades só vem reforçar o 

estatuto destas (Scott:1995). 
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Este sistema diferencia-se do anterior pelo facto de aceitar, num “sistema 
universitário”, outras instituições, com missão, objectivos e funções diferentes das 
atribuídas às universidades tradicionais, embora sejam todas classificadas como 
universidades para ultrapassar problemas de estatuto e financeiros. Procuram, através da 
diferenciação sistémica e programática, atender às oportunidades de expansão, 
diversificação e flexibilização que o meio lhes proporciona. Portanto, neste sistema global 
podem coexistir (a) universidades de investigação, (b) universidades de ensino de curto, 
médio e longo ciclos, (c) universidades de cariz mais vocacional e profissional com 
duração variável (d) ou ser, cumulativamente, universidades de investigação e de ensino 
tanto académico como profissional, com durações variáveis. A não obrigatoriedade do 
“ensino-investigação” traz benefícios de maior concentração de recursos, onde a instituição 
encontra maior vantagem competitiva.  

 
A vantagem que vemos deste em relação ao anterior é que este é consideravelmente 

mais abrangente e heterogéneo, capaz de atender aos desafios actuais de rápidas mudanças. 
Contudo, este género de sistema esconde algumas fragilidades: (i) a não existência de uma 
regulamentação legal que separe as funções de uma instituição das da outra dentro do 
sistema (como acontece na Califórnia); (ii) a prevalência de universidades de excelência, 
reconhecidas como “bem posicional”, poderá conduzir a um processo de estratificação, em 
que as “bem sucedidas” terão os seus lugares garantidos no topo, enquanto as outras 
instituições pouco sólidas competirão agressivamente para sobreviverem, levando-as a 
adoptar estratégias semelhantes às primeiras. O efeito “imitação” ou “isomorfismo” levará 
à homogeneização no sistema. Esta é uma das características dos sistemas integrados, 
pondo em causa a diversidade que se pretende promover. Se as autoridades não definirem 
claramente as fronteiras, as tensões poderão provocar lacunas e instabilidade no sistema. 
Por exemplo, o Japão, antes da actual estratificação, tinha um sistema unificado que, por 
efeitos de “isomorfismo”, criou lacunas no sistema, “obrigando” as autoridades a criarem 
instituições (colégios juniores especializados) que pudessem colmatar tais lacunas, 
acabando, posteriormente, por assumir uma estratificação explícita. 
 
 
 

5.2.3. SISTEMA BINÁRIO 

 
Os pontos fracos e fortes, assim como as oportunidades e ameaças deste tipo de 

sistema, estão resumidos no Quadro IV. 
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Quadro IV – SWOT do Sistema Binário 

 
Pontos fortes Oportunidades 

 

Coexistência de dois sectores: um mais conceptual, 

na procura e produção de novos conhecimentos, 

outro, mais pragmático e virado para o mercado de 

trabalho; 

 

Atender uma parte da procura, muitas vezes 

discriminada por sistemas elitistas; 

  

O carácter regional dos politécnicos ou instituições 

de natureza semelhante contribuem para o 

desenvolvimento regional; 

 

Tendência para uma maior participação externa na 

gestão e financiamento das IES; 

 

Existência de alguma permeabilidade entre os dois 

sectores.  

 

 

Capacidade de absorver um maior número de 

estudantes com diferentes backgrounds 

académicos e perspectivas; 

 

 

Maior taxa de participação no ensino superior 

devido à proximidade das IES das comunidades, 

mostrando ser um sistema capaz de atender um 

ensino de massas; 

 

 

Contribuir para a promoção e desenvolvimento das 

regiões; 

 

Parcerias com outros stakeholders (ex.: empresas); 

 

Maior probabilidade de diminuir a taxa de 

abandono escolar. 

Pontos fracos Ameaças 

Derivas académicas e profissionais; 

 

Os diferentes critérios de acesso às universidades e 

politécnicos, praticados em alguns países; 

 

O politécnico é uma instituição essencialmente de 

ensino, com possibilidade de alguma investigação, 

o que poderá dar uma imagem de formação de 2ª 

classe por não se fundar na investigação; 

  

“É difícil reconciliar valores democráticos e de 

mercado em sistemas binários” (Scott:1995); 

 

A tendência das universidades em manter a 

natureza elitista e dos mesmos objectivos 

estruturais (Cerych e Furth:1972) poderá ser uma 

fragilidade nos dias de hoje; 

 

Dificuldades de financiamento. 

 

 

Homogeneização do sistema => diminuição da 

diversidade; 

 

Imagem social de ensino de “1ª e 2ª classes”, com 

prolongamento do conflito entre os dois sectores e, 

consequentemente, a sobreposição e o desperdício 

de recursos escassos põem em risco objectivos 

estratégicos para o ES (Cerych e Furth:1972); 

 

 

 

O sistema binário não é suficientemente flexível 

para atender a uma procura massificada 

(Scott:1995); 

 

 

Redução de fundos públicos. 
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Se os sistemas anteriores eram constituídos apenas por um único sector, o sistema 
binário diferencia-se pela existência de dois subsectores “paralelos”: o sector universitário, 
mais conceptual e polivalente, e o sector não-universitário, normalmente composto por 
politécnicos, institutos superiores, academias, escolas superiores, Fachochschule, 
hogescholen, etc., cujo conceito de ensino e filosofias subjacentes estão mais relacionados 
com critérios económicos e sociais do que com a busca desinteressada do saber. Portanto, 
são muito mais pragmáticos e orientados para a produção de competências necessárias ao 
actual mercado de trabalho. A existência de dois subsectores, com missões, objectivos e 
funções distintos e regulamentados por enquadramentos legais próprios, constitui a 
máxima da filosofia binária. O carácter nacional e elitista das universidades, 
complementado com os conceitos regionais e de “ensino de massa” dos politécnicos, 
parece corresponder às expectativas de expansão, de maior abrangência, de diversificação 
e de maior inclusão, porque a falha de um será colmatada pelo outro, além de beneficiar de 
um relacionamento mais estreito com a indústria e de impulsionar um desenvolvimento 
regional. Contudo, apesar do bom desempenho, em alguns casos excepcionais, das 
instituições do sector não-universitário, estas continuavam a ser vistas como “ensino de 2ª 
classe”. Pensa-se que tal situação se deve (i) aos diferentes critérios de acesso praticados 
por alguns países, (ii) aos politécnicos serem essencialmente instituições de ensino (iii) e a 
não poderem conferir graus de mestrado e de doutoramento146, além de poderem fazer (iv) 
apenas alguma investigação aplicada. Estes parecem ser os factores responsáveis pela 
“deriva académica” dos politécnicos, no sentido de ganharem o mesmo reconhecimento 
que as universidades. Simultaneamente, às universidades também lhes é exigido produzir 
competências e habilidades relevantes para a sociedade, embarcando igualmente em 
“derivas profissionais”. Portanto, as “derivas” são uma das grandes fragilidades do sistema 
binário, pois pode diminuir a diversidade e tornar o sistema mais homogéneo, implicando 
com isso grandes desperdícios de recursos, por os dois subsectores quererem oferecer os 
mesmos serviços, quando deviam potenciar o que melhor fazem e os distingue.  

                                                 
146 Contudo, podem desenvolver programas-conjuntos de pós-graduação com universidades. 
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5.2.4. SISTEMA DUAL 

 
Este sistema apresenta, como oportunidades e ameaças e pontos fortes e fracos, os 

indicados no Quadro V. 
 

Quadro V – SWOT do Sistema Dual 

 

Pontos fortes Oportunidades 

 

Este sistema é muito específico e origina diferentes 

impactos em diferentes países; 

 

O sector não-universitário pós-secundário é 

bastante diversificado; 

 

Existência de alguma permeabilidade entre os dois 

sectores. Na França, a permeabilidade entre 

instituições é considerável147. 

 

 

A excelência promovida pelo sector universitário 

ou não-universitário poderá ter impactos positivos 

na qualidade das restantes instituições de ensino 

pós-secundárias;  

 

Maior flexibilidade do sistema oferece aos 

estudantes diferentes opções e perspectivas de 

formação, induzindo maior motivação e menor 

abandono escolar. 

Pontos fracos Ameaças 

 

A grande diversidade de instituições do sector não-

universitário torna difícil a sua classificação em 

padrões. Cada vez existem mais excepções à regra 

(estrutura formal), ou seja, as instituições cada vez 

mais se esforçam por satisfazer nichos de mercado. 

Como não existe enquadramento legal próprio 

como o sistema da Califórnia, pode levar a derivas 

académicas e profissionais.  

 

A enorme complexidade do sistema poderá causar 

problemas de compatibilidade e de 

reconhecimento de cursos, no espaço comum 

europeu de ensino superior (França).  

 
Este sistema, tal como o sistema binário, é constituído pois dois subsectores. 

Contudo, o sector universitário é visto como hierarquicamente superior. Este sistema é 
muito específico e fortemente relacionado com as particularidades dos países que o 
adoptam. Por isso, não se pode fazer generalizações. Os impactos são diferentes de país 
para país, dependendo tais impactos das características e especificidades dos mesmos. Por 

                                                 
� 147 No caso da França, em quase todos os sectores de ensino, o estudante pode transferir-se para uma outra 
universidade relacionada com a sua especialidade ou diferente forma de educação. Se, por um lado, esta 
estrutura favorece o aluno, por outro favorece o Estado no sentido de reduzir a taxa de abandono. Por 
exemplo, após concluído um determinado nível, o aluno pode ingressar na vida profissional ou continuar os 
estudos num nível de maior ou menor grau de dificuldade ou ambos (Zahaira:2002). 
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exemplo, em Singapura existe um sector universitário claramente elitista e 
hierarquicamente superior ao outro sector, considerado como pós-secundário, para atender 
às necessidades do mercado laboral, que revela ser bastante eficiente para atender às 
prioridades da nação. Curiosamente, na França, as instituições mais prestigiadas são as 
não-universitárias (ex.: Grandes Écoles) e bastante selectivas, enquanto nas universidades 
o acesso é para todos e é menos elitista. Portanto, não existe um padrão de 
“comportamento/manifestações”, mas revela ser eficaz no contexto em que se encontra. 
Não obstante, uma generalização poderá ser feita: o sector pós-secundário é normalmente 
bastante diversificado e abrangente e algumas destas instituições oferecem possibilidades 
de prosseguir os estudos em universidades ou em outras instituições do mesmo sector. Esta 
flexibilidade e mobilidade entre sectores constitui fortes valências do sistema dual. 
Contudo, a enorme diversidade do sector pós-secundário tem um lado perverso, pois, no 
esforço de atender nichos de mercado, tornou-se mais difícil encontrar padrões e 
compatibilidade de reconhecimento de cursos. Face a esta dificuldade, as instituições 
incorrem em processos de “derivas” que poderão constituir uma ameaça à diversidade por 
efeitos de “imitação”. 
 

5.2.5. SISTEMA ESTRATIFICADO 

 
O sistema estratificado apresenta as potencialidades e os pontos fracos indicados no 

Quadro VI, assim como as oportunidades e ameaças que o ambiente específico lhe 
proporciona. 
 

Quadro VI – SWOT do Sistema Estratificado 

 
Pontos fortes Oportunidades 

 

Compreende um sector orientado para investigação 

selectiva, ao lado de outros que fornecem 

conhecimento e formação a um grande número de 

estudantes. Cada sector/instituição rege-se por 

missões e enquadramento legal próprios, evitando 

a duplicação de esforços (WB:2000); 

 

Inexistência de “derivas” pela razão acima 

mencionada; 

 

Permeabilidade entre os diferentes tipos de 

instituições e sectores; 

 

 

Forte probabilidade para atender uma “procura 

universal” e diversa, pois são económicos na 

satisfação das necessidades sociais, produzindo 

graduados capazes de preencher uma variedade de 

papéis e uma cidadania genericamente educada 

(WB:2000); 

 

 

Maior oportunidade de novos nichos de mercado; 

 

Capacidade para satisfazer o conceito “cada cliente 

um produto”, permitindo melhor utilização dos 

docentes com diferentes aptidões (WB:2000); 

                                                 
148Idem, nota 2. 
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Capacidade de produzir uma mistura de graduados 

especializados e com formação de natureza mais 

polivalente; 

 

A clara definição da missão de cada subsistema 

beneficia as instituições, no sentido de estas 

atribuírem maior “focus” e concentração de 

recursos apenas no desenvolvimento das 

actividades principais, evitando desperdícios de 

recursos; 

 

A filosofia dos community colleges; 

 

Partilha de custos; 

 

Forte papel do mercado; 

 

 

 

A estrutura tripartida e bem definida da Califórnia; 

 

“Um sistema estratificado é um sistema híbrido 

que casa os objectivos de excelência com o ensino 

de massas” (WB:2000)148. 

 

 

 

Um sistema estratificado, teoricamente, atende aos 

princípios de diversidade que van Vught defende: 

mais capaz de atender a heterogeneidade da 

procura; promove mobilidade social; satisfaz 

necessidades do mercado; atende as necessidades 

dos diferentes “stakeholders”; permite combinar 

uma educação de massa com elitista, etc. (van 

Vught:1996); 

 

 

 

Oportunidade de novas parcerias; 

 

Ajuda a atender a diversidade por satisfazer 

benefícios privados para indivíduos ou no seu 

conjunto (WB:2000)149 ; 

 

Oferece confiança na excelência do sistema 

público pós-secundário e na promoção da ideia de 

que todos são elegíveis para frequentar educação 

avançada, independentemente do seu background 

após o secundário (CHEPC:1997).    

Pontos fracos Ameaças 

 

A transferência dos alunos, entre sectores, só ser 

possível mediante rígidas condições e no sentido 

ascendente;  

 

Na realidade, em geral, um estudante, ao entrar 

num segmento, não se transfere para outro. 

Estudos demonstram que existe pouca 

transferência entre os segmentos do sistema, 

embora os mecanismos estejam formalmente 

estabelecidos (Altbach:1998); 

 

Por natureza, o sistema dos E.U.A. tem uma 

 

Probabilidade de o sistema ser visto como 

discriminatório e de “formação de elites”, em que 

os subsectores de níveis hierárquicos inferiores 

apenas servem de etapas de aferição e selecção aos 

sectores superiores. Por exemplo, os community 

colleges correm o risco de serem vistos como uma 

“extensão” do nível secundário; 

 

Poderá ser visto como um sistema discriminatório 

se não promover, efectivamente, mobilidade 

vertical e horizontal (Cerych e Furth:1972); 

 

                                                                                                                                                    
149 Esperanças e perigos: 60 (apenas para referência). 
150 BOWEN, F., BRACCO, K., CALLAN, P., FINNEY, J., RICHARDSON, R. e TROMBLEY, W. (1997). 
State Structures for the Governance of Higher Education - A Comparative Study. S/l: The California Higher 
Education Policy Center. http://www.capolicycenter.org/comparative/comparative12.html (17.07.04). 
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estrutura hierarquizada, com as universidades de 

investigação no topo, a dominar outros e a ditar 

padrões curriculares e outros desenvolvimentos. 

Tais universidades beneficiam de melhores 

“tranches” de financiamento (Altbach: 1998, p.61); 

 

Em termos curriculares, a possibilidade de o 

próprio aluno elaborar o seu programa de estudos 

poderá ter um lado perverso, pois pode o aluno, no 

final da sua formação, não possuir as competências 

nucleares (Haug e Kistein:1999); 

 

Na Califórnia, a autonomia dada às instituições 

para trabalharem em nichos de mercado esconde 

igualmente uma fragilidade: torna as instituições 

facilmente complacentes e expostas às mudanças 

económicas, sociais e tecnológicas; 

 

Nos sistemas onde a força do mercado é excessiva 

(USA e Japão), a sobrevivência das fracas IES é 

comprometida e a educação, como meio de atender  

a objectivos nacionais, poderia ser posta em causa; 

 

 

 

A compartimentação rígida do sistema em 

subsistemas independentes no caso da Califórnia 

poderá levar a uma dificuldade de cooperação 

entre eles, ao impossibilitar formas de cooperação 

regionais, pois cada qual se rege por estratégias e 

políticas próprias (CHEPC:1997)150. 

 

 

As formas de financiamento praticadas pelos 

E.U.A. propiciam desigualdades no sistema 

(Altbach:1998);  

 

 

 

O risco é fornecer diplomados sem competências 

mínimas para exercer a profissão para que foram 

formados. 

 

  

 

 

Nos sistemas onde a força do mercado é excessiva 

existem fortes probabilidades de reduzir benefícios 

públicos, introduzindo prioridades contrárias às 

necessidades nacionais de longo prazo (WB:2000); 

ou, por questões de sobrevivência, as instituições 

mais frágeis tendem a imitar as bem sucedidas, 

oferecendo os mesmos serviços. O risco de 

homogeneização é uma ameaça à diversidade e à 

flexibilidade que se pretendem promover para 

atender à heterogeneidade da procura 

(Teichler:1988); 

 

 

A compartimentação rígida e a não cooperação 

intersectorial poderão “quebrar” a consistência do 

sistema como um todo (CHEPC:1997); contudo, 

sem esta compartimentação rígida, com regras 

próprias, como o caso do Japão, corre-se o risco de 

ocorrerem “imitações”, tendendo-se para a  

uniformização (Teichler:1988). 

 

 

 

 
Tal como o próprio nome indica, o sistema estratificado é o único padrão de 

sistema que assume uma estrutura estratificada explícita, composta geralmente por três 
subsectores hierarquicamente ordenados, cada um com a sua missão, objectivos e função 
próprios dentro do sistema, de acordo com as necessidades e características do país que o 
adopta. Mas geralmente, no topo da hierarquia, estão as universidades de investigação com 
o direito de conferir graus pós-graduados; o segundo sector dá maior ênfase ao ensino 
académico e/ou profissional e pode fazer alguma investigação; e o terceiro sector dedica-se 
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exclusivamente a conceder graus de ciclo curto em áreas vocacionais. A existência desse 
terceiro sector, substanciado pela filosofia dos Community Colleges, é a mais-valia deste 
sistema em relação aos outros sistemas. Portanto, é um sistema híbrido, capaz de conjugar 
os objectivos de excelência com o ensino de massa e até de satisfazer critérios de um ES 
universal. No caso da Califórnia, esta situação reflecte-se na confiança depositada na 
excelência do sistema público pós-secundário e na promoção da ideia de que todos são 
elegíveis, após o secundário, de frequentar educação superior, independentemente do seu 
background. Esta é a “imagem de marca” deste sistema. Outra das grandes vantagens é a 
concentração de recursos apenas em actividades principais, evitando assim desperdícios de 
recursos e duplicação. 
 

A estratificação explícita poderá ser uma solução para os problemas de “derivas” e 
“isomorfismos” dos sistemas anteriores. Estando cada instituição limitada aos objectivos e 
funções do respectivo subsector, a competição só existiria entre as instituições do mesmo 
sector não havendo extravios à missão para a qual foi criada. Esta competição intersectorial 
só traz benefícios a quem procura os seus serviços. Este tipo de sistema tem uma enorme 
capacidade de produzir uma mistura de graduados especializados e com formação de 
natureza mais polivalente, satisfazendo a massificação com a diversidade adequada às 
expectativas de cada “cliente”, através de nichos de mercado e da possibilidade de 
transferência entre sectores. Uma outra característica singular deste sistema é a forte 
intervenção do mercado na sua dinâmica. Isto poderá ser encarado como uma vantagem ou 
desvantagem, dependendo do contexto em que este sistema está implicado. Num estado 
como a Califórnia, em que o seu sistema é fortemente regulamentado, o mercado é um 
catalisador do sucesso. Num país como o Japão, onde as leis não são tão rígidas, o mercado 
às vezes provoca danos substanciais, pondo em causa a sobrevivência de muitas IES, 
principalmente quando a estratificação não se pauta por questões de empregabilidade, mas 
pela reputação das IES no mercado laboral. Nesta situação, o mercado poderá ser 
simultaneamente um ponto forte e uma fragilidade, visto que a competitividade agressiva 
não só impulsionaria o desenvolvimento do sistema, como pode provocar alguns riscos 
consideráveis, tais como redução de benefícios públicos, introduzindo prioridades 
contrárias às necessidades nacionais de longo prazo, homogeneização ou ainda “falências”. 
No entanto, existem sistemas estratificados em que os efeitos de mercado são quase 
inexistentes, como são os casos da Dinamarca e do Chile, como tivemos oportunidade de 
referir, devido à forte regulação estatal. 
 

Mas não existem sistemas perfeitos. O sistema estratificado ainda tem alguns 
problemas a solucionar, como, por exemplo, em termos curriculares, a enorme 
flexibilidade reconhecida nos sistemas americanos (em que o aluno elabora o seu próprio 
programa de estudo) assume igualmente um lado perverso, pois pode o estudante, no final 
da sua formação, não possuir as competências nucleares necessárias, o que, na gíria 
académica, se denomina de “boneless model”. Contudo, já existe uma grande preocupação 
por parte das instituições em oferecer cursos minimamente estruturados com matérias 
nucleares. 

 



105 

Quanto à mobilidade, apesar de formalmente existirem mecanismos de 
transferências, estudos demonstram que existe pouca mobilidade entre os segmentos do 
sistema. Na realidade as transferências são muito limitadas e difíceis de ocorrerem, pois, 
em geral, um estudante ao entrar num segmento não se transfere para outro sem satisfazer 
rígidos critérios de selecção (Albach:1998). 

 
A própria estrutura estratificada provoca tensões no sistema, visto que as 

instituições de topo são geralmente mais privilegiadas em termos de distribuição de 
recursos, acabando por ser um sistema discriminatório, não só em relação aos subsectores 
de níveis mais baixos, mas também por não deixar de provocar algum impacto social 
negativo, pondo em risco a verdadeira missão do 3º sector. Por exemplo, os community 
colleges correm o risco de serem vistos como “extensão” do nível secundário e apenas 
servir de “etapa de pré-selecção” para as universidades de topo. Esta situação torna-se 
muito mais grave quando a comunicação e formas de cooperação são dificultadas pela 
compartimentação rígida estabelecida.  

 
O sistema estratificado, apesar da estabilidade dada pela estrutura tripartida do 

sistema e da autonomia institucional conferida, também esconde fragilidades ao tornar as 
instituições facilmente complacentes e expostas às mudanças. Estas situações, 
conjuntamente com os efeitos nocivos do mercado, poderão tornar-se numa forte ameaça à 
consistência do sistema como um todo. 

 
 
Deste exercício, podemos destacar algumas conclusões: 
 
Existem potencialidades que são comuns a quase todos os sistemas. Com excepção 

do sistema universitário, elitista e homogéneo, todos procuram encontrar formas de 
diversificação e flexibilização para atender a uma procura cada vez mais massificada. Não 
obstante, cada um tem particularidades que gostaríamos de realçar: 

(i) o sistema universitário distingue-se pela cultura de excelência; 
(ii) o sistema unificado caracteriza-se por possibilitar às 

instituições a realização de quaisquer tipos de investigação, 
sem, contudo, ser uma obrigatoriedade;  

(iii) o sistema binário destaca-se pelo maior foco regional e por 
possibilitar maior participação externa; 

(iv) o sistema dual tem a característica de assumir uma enorme 
diversidade no sector não-universitário, oferecendo diferentes 
opções e perspectivas de formação e motivação, além da 
particularidade de ter algumas instituições de excelência tanto 
no sector universitário como “não-universitário”;  

(v) o sistema estratificado distingue-se pela existência de três 
sectores complementares de ensino pós-secundário, o que, em 
ambientes adequadamente regulados, evita derivas e é capaz de 
conjugar um ensino de excelência com um ensino massificado. 



106 

 
Relativamente às fragilidades dos sistemas, verificam-se factores comuns como as 

“derivas” e o isomorfismo, enquanto a ideia elitista ainda persistir e não existir um 
enquadramento legal explícito que diferencie as missões e os objectivos dos subsistemas 
existentes e que promova efectivamente a mobilidade. Neste sentido, corre-se o risco de o 
sistema tender para uma uniformização, quando o que se pretende é a diversificação. As 
fraquezas particulares que poderíamos destacar é que as universidades tradicionais, ao 
terem enormes dificuldades de auto-reforma, arriscam-se a ser ultrapassadas por IES mais 
flexíveis, pondo em causa a existência de sistemas em que se fundamentam. O 
isomorfismo é mais notório em sistemas unificados e as derivas em sistemas binários e 
duais. Ainda nos sistemas duais, a enorme complexidade e diversidade do sector não-
universitário poderia dificultar a compatibilidade e reconhecimento dos cursos. A maior 
fragilidade do sistema estratificado talvez esteja na grande exposição à mudança e aos 
critérios de mercado, podendo pôr em causa as necessidades públicas. 
 

Contudo, um conjunto de factores conjunturais (globalização, internacionalização, 
complexidade do mercado laboral, sociedade de conhecimento, limitação de recursos 
públicos, etc.) estão a tornar os sistemas mais complexos, não existindo, por isso, resposta 
única ou uma estrutura óptima que possa colmatar todas as lacunas ou problemas do ensino 
superior e atender à diversidade na sua globalidade. Mediante este cenário, cabe aos 
sistemas encontrar mecanismos que minimizem os efeitos negativos e potenciem as 
oportunidades, para atender às prioridades específicas.  
 

Postas estas constatações, e à luz das teorias e do estudo comparado, os sistemas 
que nos parecem ter maior vantagem competitiva para os dias de hoje, e que são relevantes 
para Timor-Leste, talvez sejam os sistemas binário e estratificado. Mas poderia Timor-
Leste assumir estruturas semelhantes? Teria condições e características adequadas? Seria 
viável? Estas são questões a que tentaremos responder no próximo capítulo, pois, tal como 
se tem verificado ao longo do trabalho, cada país, mediante a complexidade da sua 
realidade, adoptará o sistema que melhor responda aos seus desafios e Timor-Leste não é 
excepção. 
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6. CASO DE TIMOR-LESTE: PROPOSTA DE SISTEMA DE ENSINO 
SUPERIOR 

 

Os grandes objectivos do povo de Timor-Leste são (i) reduzir a pobreza em todas as 

regiões e sectores e (ii) promover o crescimento económico, equitativo e sustentável, 

melhorando a saúde, a educação e o bem-estar de todos. Contudo, a falta de Recursos 

Humanos é um dos problemas cruciais e intersectoriais. É impreterível a formação de 

quadros técnicos e profissionais timorenses. 

 

    (PDN de Timor Leste:2002)151 

 

6.1. INTRODUÇÃO 

 
Analisados os sistemas e tecidas as considerações relativamente aos estudos de 

caso, é altura de nos concentrarmos numa proposta de sistema de ensino pós-secundário 
para Timor-Leste. 

 
Como se tem constatado nos capítulos anteriores, historicamente as IES, e 

particularmente as universidades tradicionais, têm tido um papel fundamental na evolução 
das sociedades e das economias mundiais. O seu funcionamento em rede / sistema tem 
dado contributos importantes na (re)construção e desenvolvimento de nações e na 
formação de identidades nacionais, particularmente em situações de pós-conflito e de 
transição, como se pôde verificar na Europa após a 2ª Guerra Mundial. Os SES e as suas 
IES, fundadas em pessoas, competências e conhecimentos, desempenham um papel 
significativo na formação institucional e no desenvolvimento regional (OCDE:1999). É 
nesta lógica de “pensar globalmente e agir localmente”(Reinhartsen:2003)152que o ensino 
superior de Timor-Leste se deve perspectivar e se devem orientar as suas filosofias e 
estratégias futuras. Segundo Jamil Salmi (2003)153, esta premissa é válida tanto para as 
economias em transição, como para países de fraca produtividade ou pequenos estados. 
Daí sugerir algumas opções estratégicas quanto ao ensino terciário, ilustradas no Quadro 
VII: 

                                                 
151 Comissão do Plano do Ministério das Finanças e Plano (2002). Plano de Desenvolvimento Nacional de 
Timor-Leste. Díli: MFP. 
152 REINHARTESEN, C. J. (2003). Higher Education – A Factor in the Founding of Knowledge Societies – 
Views of Partners and Stakeholders: Economic Partners. In HE in Europe, vol. XXVIII, n.º1, 72. 
153 SALMI, J. (2003). Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education. In Higher 
Education in Europe, vol.XXVIII, n.º1. 
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Quadro VII – Opções estratégicas para o ensino terciário 

 
Economias em transição 
(Europa de Leste e Ásia Central) 

Países de fraco 
rendimento 

Pequenas nações 

� Curricula mais flexíveis e 

menos especializados; 

� Programas de curta duração; 

� Enquadramento legal mais 

adaptado; 

� Sistema de financiamento 

público que encoraja as IES a 

promoverem a qualidade e a 

diversidade da procura.  

� Formação para gestão e 

melhoria dos ensinos básico e 

secundário, incluindo formação 

de professores e directores; 

� Aumento na produção de 

profissionais e técnicos 

qualificados através de uma 

combinação de instituições 

não-universitárias públicas e 

privadas, economicamente 

viáveis; 

� Investimentos altamente 

selectivos em formação 

avançada e investigação em 

áreas de maior “vantagem 

comparativa”. 

� Parcerias sub-regionais com 

pequenos estados vizinhos para 

estabelecer uma rede de 

trabalho universitário; 

� IES estrategicamente 

focalizadas para produzir a 

“massa crítica” em falta; 

� Negociar parcerias de 

“franchising” entre o governo 

nacional e entidades externas 

de ensino terciário; 

� Negociar o provimento do 

ensino à distância com 

entidades internacionais 

reconhecidas. 

                                                                                                                              Fonte: Jamil Salmi (2003) 

 
Estas orientações estratégicas, cumulativamente com o estudo comparativo 

realizado, já de si, constituem uma base válida para formular uma proposta de SES. 
Contudo, Timor-Leste presentemente atravessa um período particular no seu percurso 
histórico, o que torna imprescindível fazer a sua caracterização, analisar os principais 
problemas e potencialidades do seu “Desenvolvimento Humano” e identificar as ameaças e 
as oportunidades que o ambiente oferece. Consequentemente, perspectivaremos o papel e o 
contributo que o ensino superior de Timor-Leste deverá desempenhar para fazer face a tão 
grandes desafios de reconstrução nacional. 
 
 

6.2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIAL, ECONóMICA E 
EDUCATIVA DE TIMOR-LESTE 

 

6.2.1. SITUAÇÃO POLÍTICA E SOCIOECONÓMICA  

 
Em Agosto de 1999, uma consulta popular realizada em Timor-Leste encerrou mais 

de um quarto de século de ocupação indonésia, quando 80% dos timorenses votaram pela 
independência. Após este veredicto, em Outubro de 2000, o Conselho de Segurança da 
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ONU estabeleceu a UNTAET – United Nations Transition Administration in East Timor, 
como órgão responsável pelas operações militares de manutenção da paz e a total 
responsabilidade de administrar Timor-Leste durante a fase transitória até à independência, 
proclamada a 20 de Maio de 2002.  
 

6.2.2. SITUAÇÃO SOCIAL E ECONÓMICA 

 
Timor-Leste é hoje um país pobre, de frágil base económica, com o PIB per capita 

de $478 em 2001. Quase 50% da população vive no limiar da pobreza e é uma sociedade 
predominantemente agrária. Os dados seguintes permitem ter uma visão geral e sintética da 
situação socioeconómica do país:  
 
� 76% da população vive da agricultura; 
� +/- 50% da população é analfabeta e poucos timorenses receberam uma educação 
adequada; 
� 50% das crianças sofre de desnutrição e a esperança de vida é de cerca de 57 anos;  
� os principais recursos naturais são o café, o mármore, o petróleo e o gás natural. 
 

Fontes: PDN:2002; UNDP:2002.  

 
A votação a favor da independência, em Agosto de 1999, foi seguida de uma onda 

de violência e destruição com gravíssimas consequências. 
 

TL empobreceu ainda mais com a violência. A destruição causou um enorme 
sofrimento humano, forçou mais de metade da população a deixar as suas casas e afectou 
profundamente as infra-estruturas económicas e sociais do país:  
 
� Infra-estrutura social – cerca de 80% das escolas foram completa ou parcialmente 
destruídas; 
� Agricultura – entrou em ruptura e uma parte significativa dos animais foi perdida; 
� Energia – muitos distritos ficaram com electricidade reduzida pelo menos em 50% e 
outros quase em 90%;  
� Comunicações – a maior parte das linhas telefónicas foram danificadas, os mercados 
entraram em colapso e houve severos cortes nos transportes; 
� Administração pública – 75% das infra-estruturas foram destruídas e perderam-se os 
arquivos e outros documentos importantes do governo;  
� Sistema bancário – os escritórios regionais do banco central foram pilhados ou destruídos;  
� A grande perda de pessoas qualificadas é, sem dúvida, um dos sérios problemas 
actualmente sentidos. Na função pública, das cerca de 28.000 pessoas, ¼ não era 
timorense e ocupava as posições de topo na administração, incluindo juizes, promotores 
de justiça e polícias.  
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Consequências económicas: 

 
�  De1998 a 1999 o PIB real caiu 33%;  
� A inflação disparou. Entre Agosto e Outubro de 1999, os índices de preços para o 
consumidor aumentaram 200% e o preço dos bens manufacturados mais de 500%. 
 
          Fonte: UNDP: 2002154 

 
Os constrangimentos155 estruturais, em termos económicos, abrangem (i) pobreza 

generalizada; (ii) desemprego e sub-emprego; (iii) baixos níveis de capacidade e de 
produtividade, devido ao elevado nível de analfabetismo; (iv) dependência de 
financiamento e doações externos, devido ao défice substancial do orçamento e da balança 
comercial, agravado pelos elevados preços praticados, notoriamente desproporcionais ao 
nível de desenvolvimento do país. 
 

Para ultrapassar estes desafios, são necessários investimentos substanciais em infra-
estruturas, na expansão da capacidade dos sectores produtivos, no aumento das 
capacidades institucionais e administrativas (público /privado) e na manutenção de 
políticas económicas correctas e flexíveis, num ambiente regulador, claro e estável. 

 
Mais importante ainda será o investimento consistente nas pessoas, na sua saúde e 

na sua educação (qualificações, capacidades e competências). 
 
Perspectiva Social 
 

Indicadores sociais do estudo TLSS 2001 e do levantamento feito em 1999 pelos 
indonésios (Susenas:1999) mostram que: 

 
Timor-Leste é um país com uma população jovem e é um dos menos populosos do 

mundo. Dados estatísticos de 2001/02 do Registo Civil de TL indicam-nos que mais de 
40% dos 790.000 habitantes têm menos de 14 anos de idade, como poderemos confirmar 
no Gráfico I. 
 

                                                 
154 UNDP (2002). East Timor Human Development Report 2002. S/l: UNDP. 
155 Ministério de Plano e Finanças (2003). Road Map (Draft). Díli: MPF. 
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Gráfico I – População de TL por Grupos Etários 
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� O desempenho nos sectores sociais desde 1999 mostra que, na educação, as taxas de 
matrículas, especialmente para raparigas, têm melhorado, com uma rede escolar primária 
que cresceu de 65% em 1998 para 75% em 2000/2001. Para a saúde infantil, as taxas de 
imunidade em TL eram alarmantemente baixas em 1999 e têm ainda decrescido muito 
depois desta data. 
 
� Os esforços na reconstrução têm facilitado substancialmente a recuperação do património 
das famílias. Cerca de 70% das casas destruídas foram parcialmente recuperadas, um 
terço das quais foram completamente recuperadas. O restauro das infra-estruturas está a 
ser levado a cabo. Quanto ao acesso à energia eléctrica, especialmente no interior, ainda 
está abaixo do nível de 1999. O acesso às bombas de água nas áreas rurais é agora maior 
que na época do regime indonésio. 
 
Desafios ao desenvolvimento de capacidades e competências 
 

Actualmente, Timor-Leste enfrenta um enorme desafio para desenvolver os seus 
quadros técnicos. A base de qualificação dos recursos humanos existentes é 
maioritariamente abaixo dos níveis mínimos exigidos, devido à herança de políticas de 
recrutamento anteriormente desenvolvidas pelo regime indonésio que eram exclusivas e 
discriminatórias. O conflito no pós-referendum de Setembro de 1999 piorou ainda mais a 
situação. Estima-se que cerca de 75% dos edifícios públicos foram destruídos, 
conjuntamente com todos os arquivos e toda a informação armazenada. A juntar a isso, 
como já mencionado, cerca de 7.000 trabalhadores civis (maioritariamente indonésios) 
abandonaram o país e toda a máquina do Estado (funcionários públicos, lei, ordem, 
educação, saúde e serviços comunitários) desabou. Como resultado, o nível das 
capacidades e competências disponíveis, face às capacidades necessárias para a construção 
da nova nação, é bastante limitado. 

 
A 31 de Janeiro de 2001, através de uma resolução das Nações Unidas, foi 

estendido o mandato da UNTAET até 31 de Janeiro de 2002. Era urgente a transferência de 
poderes para o Governo de Timor-Leste. A 20 de Maio de 2002, aquando da independência 

Fonte: UNDP:2002 
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de Timor-Leste, esta transferência de poderes foi formalmente realizada. E, em Agosto de 
2002, foi eleita a primeira Assembleia Constituinte e formado o primeiro Governo. 
 

O consenso é geral no que respeita à necessidade de haver uma melhor gestão e 
coordenação no desenvolvimento das capacidades do sector da administração pública. 

 
Os desafios específicos de desenvolvimento humano em Timor-Leste são, em 

primeiro lugar, relativos não só às prioridades das actividades de desenvolvimento das 
capacidades, implementadas nos sectores vitais do país, mas também no plano estratégico. 
Este terá de ser ponderado entre o desenvolvimento de capacidades e as actividades 
operacionais.  

 
Tanto o sector público como o privado são estruturalmente fracos. Existem cerca de 

4800 negócios registados, mas apenas 40% estão a operar no mercado.  
 
A não-existência de infra-estruturas e equipamentos em algumas localidades torna 

inviável qualquer tipo de actividade produtiva, marketing ou concorrência de mercados. As 
más condições das estradas, a falta de cobertura de energia, de água e de saneamento 
básico por todo o território e a falta de telecomunicações são alguns dos constrangimentos 
apontados. Algumas recuperações têm sido feitas através da cooperação bilateral, contudo 
continua longe de atingir os mínimos desejáveis. 

 
Mas no topo da lista dos grandes problemas de Timor-Leste está, sem dúvida, a 

enorme falta de quadros qualificados, inclusive nos serviços públicos e nos órgãos de 
soberania. Tarefas como planeamento de políticas, implementação, monitorização e 
estudos são exemplos desta enorme limitação. A situação é tão grave, a ponto de, em 
muitas áreas, o orçamento disponível não ter sido gasto na totalidade por limitação de 
capacidades e, de uma certa forma, pela complexidade da logística e de outros 
regulamentos156. Por isso, actualmente, recorre-se a consultores internacionais para 
colmatar temporariamente esta lacuna. 

 
Apesar das enormes carências, Timor-Leste, tal como outros países pobres157, 

aspira igualmente por: 
 
- Uma educação primária e técnica universalizada, com níveis elevados de alfabetização e 
educação para adultos e orientados para o auto-emprego; 
- Um sistema de saúde que cubra os cuidados primários e uma vasta extensão de serviços 
sanitários; 
- Uma agricultura excedentária orientada para os mercados interno e externo, através da 
mecanização e uso de sistemas de irrigação adequados para transformar a produção local e 
nacional; 
- Um uso adequado e gestão sustentável dos recursos naturais existentes; 

                                                 
156 Ministério do Plano e Finanças (2003). Road Map (Draft). Díli: MPF. 
157 Comité de Conselheiros (2003). Agenda 2025 – Visão e Estratégias da Nação. Maputo: YOYOYOYO.  
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- Acesso às infra-estruturas básicas como a água potável e a energia eléctrica; 
- Uma adequada rede de comunicações que cubra todo o território, nomeadamente 
acessibilidade nas estradas distritais, localidades e “sucos”; 
- Redução de assimetrias regionais; 
- Interiorização da cultura de trabalho; 
- Uma governação sem corrupção, serviços rápidos e fáceis; 
- Criação de iguais oportunidades para os cidadãos e justa partilha da riqueza;  
- Institucionalização da cultura da paz, diálogo, inclusão, tolerância e reconciliação. 
 
 

6.2.3. SISTEMA DE ENSINO PÓS-SECUNDÁRIO 

 
O sistema educativo público de Timor-Leste (Figura 8) em 1999 estava organizado 

de modo a ter o nível pré-primário (2 anos), escola primária (6 anos), pré-secundário (3 
anos), secundário (3 anos) e sector politécnico. A universidade de TL e as outras IES eram 
de natureza privada. Nenhuma das IES conferia cursos de pós-graduação e não 
desenvolviam investigação, sendo frequentada por cerca de 5.000 estudantes universitários. 
 

Figura 8 – Sistema educativo de TL antes de 1999 
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As primeiras observações a fazer em relação à mudança na estrutura do sistema 
educativo e respectivas políticas, depois da ocupação indonésia, são: 

(i) A actual estrutura não assume o ensino pré-primário como parte do ensino 
formal; 

(ii) Consagrou-se um ensino básico obrigatório com 9 anos de escolaridade (G1-
G9), adoptando igualmente o conceito de “Escola Básica”, no intuito de 
beneficiar as sinergias da integração de dois níveis de ensino: primário e pré-
secundário. 

 
Quanto ao ensino pós-secundário, o regime indonésio preferiu claramente apostar 

no ensino politécnico, deixando ao sector privado o ensino universitário. A administração 
transitória de Timor-Leste (ETTA), mediante os condicionalismos de 1999, adoptou uma 
política de racionalização dos recursos físicos, técnicos e humanos remanescentes do 
conflito e nacionalizou a Universidade de Timor-Leste, integrando nela o ensino 
politécnico e a Escola de Professores, dando lugar à Universidade Nacional de Timor-
Leste (UNTL). Esta fusão assume características de um “modelo unificado integrado” por 
oferecer simultaneamente cursos de natureza conceptual e geral e programas de estudo de 
espectro mais específico, técnico e pragmático, com duração variável. A falta de condições 
inviabiliza a criação de cursos de pós-graduação e projectos de investigação. Portanto, são 
fundamentalmente instituições de ensino. 

 
Se antes o ensino pós-secundário privado era pequeno e oferecia cursos académicos 

e profissionais, após a independência, o sector privado expandiu-se de três para dezoito 

24           

23           

22              

21               

20               
19 UNTL      Privadas (18) 

18               

17                  

16             

15 Sec. Geral    Sec. Voc. 

14                   

13            

12                   

11            

10   
Ensino Básico obrigatório 

(G1-G9)   

9            

8           

7            

6            

5 
Jardim de infância (Sector 
privado - opcional)     

4                   

Figura 9 – Sistema Educativo de TL depois de 1999 

Actualmente (Figura 9), o sistema de ensino é 
caracterizado por graus de ensino e está dividido 
essencialmente em dois grandes níveis: (a) Ensino 
Básico obrigatório (Primário:G1-G6; Pré-secundário: 
G7-G9) e (b) Secundário (G10 a G12). O G0 
corresponde ao ensino pré-primário, que ainda não é 
considerado como ensino formal tradicional.  
 

A nível do pós-secundário, existe uma universidade 
pública, a Universidade Nacional de Timor-Leste, e 18 
privadas que conferem graus de bacharelato e 
licenciatura. Não existem estudos pós-graduados e a 
investigação é desenvolvida por institutos de 
investigação autónomos.  
 

Aquelas instituições são frequentadas por cerca de 
12.000 estudantes. 

Pós-conflito 
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IES, cobrindo um universo de cerca de 5.400158 estudantes, em cursos de natureza teórica e 
menos dispendiosos. 

 
Se analisarmos o ensino superior de Timor-Leste pela óptica da natureza das 

instituições que oferecem este tipo de formação, podemos visionar a emergência de um 
sistema dual, onde as privadas, tal como se verifica nas Filipinas, estão a absorver, cada 
vez mais, um maior número de estudantes universitários. Contudo, por lacuna legislativa 
ou opção política, as instituições privadas ainda não foram formalmente reconhecidas 
como entidades fornecedoras destes serviços, o que poderá trazer tensão social a médio 
prazo. Portanto, as autoridades competentes devem, o quanto antes, tomar medidas 
relativamente ao enquadramento legal das instituições de ensino superior privado. 
 

Se fizermos uma retrospectiva da evolução do sistema educativo de Timor-Leste, 
constatamos que o sistema tem sofrido significativas alterações ao longo dos tempos. O 
Quadro VIII ilustra bem as diferentes políticas educativas desenvolvidas durante a época 
colonial portuguesa e o regime indonésio em Timor-Leste. Enquanto o primeiro se 
caracterizava por políticas extremamente elitistas, o segundo regime apostou na expansão 
da rede escolar, nomeadamente do ensino básico, como forma de se afirmar no novo país 
apossado, pois a língua de instrução, o currículo e uma boa parte dos professores e 
administrativos eram indonésios. 
 

Quadro VIII – Dados estatísticos relativos ao Sistema Educativo de TL 

 

Acesso à educação 1975 

(Colonização portuguesa) 

1999 

(Colonização indonésia) 

Actualmente 

N.º Esc. Primárias 

N.º de alunos 

47         Esc. Primárias 

10.500   Estudantes 

788         Esc. Primárias 

167.181   Estudantes 

922 (80% públicas) 

176.750 Estudantes 

N.º Esc. Pré-secundárias 

N.º de alunos 

2           Esc. Pré-sec. 

315       Estudantes 

114         Esc. Pré-secundárias 

32.197    Estudantes 

100 Esc. Pré-secundárias 

26.171 Estudantes 

N.º Esc. Secundárias 

N.º alunos 

---------  

 

Fonte: Hill (2000) 

54           Esc. Secundárias 

18.973    Estudantes 

                                           Fonte: Hill (2000) 

44 (inclui 8 vocacionais) 

16.500 Estudantes 

IES/ N.º alunos ----- 

 

                                                                                            

1 Politécnico / 450 alunos 

1 Esc. Professores/ 40 

1 Academia de Saúde/500 

1 Universidade privada / 3500 

2 IES privadas /700 

                         Fonte: MJD de TL (2001) 

1 Universidade Pública/ 6.500 

18 IES privadas/ 5400, se média 

300 por instituição 

                            

 

                              Fonte: MJD de TL (2001) 

 
Nos finais da década de 60 e inícios da de 70 do século transacto, os portugueses 

                                                 
158 Por não existir dados oficiais sobre o número de alunos das IES privadas, partiu-se de uma hipótese 
académica, baseada em algumas informações aleatórias vindas de TL, de que, em cada uma das 18 IES 
privadas, existe uma média de 300 alunos. 
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iniciaram o programa de construir mais escolas portuguesas e serviços de saúde. 
Introduziram o currículo europeu, a língua e o catolicismo. Contudo, não massificaram o 
ensino, pois destinava-se aos mestiços e a alguns “assimilados” nativos. Não existindo o 
nível secundário, ou outros tipos de formação após o ensino pré-secundário, alguns dos 
privilegiados tinham oportunidade de continuar os estudos em Portugal. A estratégia era 
circunscrever o conhecimento dos nacionais, para não poderem fazer frente aos colonos 
nem terem aspirações independentistas. Por altura da invasão indonésia, estima-se159 que 
havia apenas dois médicos, um dentista, dois psicólogos, dois licenciados em ciência 
política e um na área da agricultura. 

 
Após 1975, a Indonésia expandiu a educação primária pública em TL, mas os 

valores eram abaixo da média nacional indonésia e longe de atingir os 9 anos de 
escolaridade básica obrigatória para as crianças. O analfabetismo atingia mais de 50% da 
população adulta. A baixa despesa pública na educação (2.9% PIB) pesava na bolsa das 
famílias. Esta situação, acrescida à fraca qualidade de ensino, reflectia-se no baixo nível de 
aprendizagem e nas elevadas taxas de reprovações (1 em cada 5 alunos), além do abandono 
escolar. 85% das escolas eram públicas e as restantes privadas, sendo na maioria 
confessionais. Quanto ao ensino pós-secundário, havia a universidade, o politécnico, a 
academia de saúde, a escola de professores, a escola de economia e gestão e o Instituto 
Pastoral da Igreja Católica, todos sedeados em Díli. Os critérios de acesso ao ensino 
superior e de avaliação do desempenho dos alunos eram questionáveis e sem rigor 
académico. 

 
Depois de 1999, deu-se o colapso do sistema educativo, devido à destruição de 

cerca de 80% das escolas, incluindo mobiliário escolar, livros e materiais didácticos, etc. e 
à destruição de 60% da Universidade de TL e 80% dos edifícios do politécnico. A esta 
catástrofe juntou-se o êxodo em massa dos professores, maioritariamente indonésios. Os 
que ficaram são, em muitos casos, portadores de habilitações insuficientes. 
 

Período da UNTAET160 e situação actual 
 

A UNTAET foi responsável pela Administração Transitória em Timor-Leste desde 
2000 até Maio de 2002. Os indicadores disponíveis mostram que esta é uma época em que 
se verificaram algumas mudanças importantes no panorama educativo: 
 

• Aumentou o nível de inscrições escolares, principalmente para as raparigas, embora 
tivesse diminuído a frequência no ensino secundário;  

• Aumentou a procura para o ensino superior.  
 

Note-se que se está perante uma situação em que poucas são as pessoas com 

                                                 
159 HILL, H. (2000). Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosa’e. Díli: Yayasan Hak e Sahen Institute 
for Liberation. Citados em UN Country Team (2000). Building Bloks for a Nation. Díli: S/e. 
160 UNTAET - United Nations Transition Administration in East Timor, World Bank (2000). East Timor 
Education: Join Supervision Mission. Díli: WB. 
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habilitações e qualificações para ensinar, depois da partida dos professores indonésios em 
1999, existindo, em média, 1 professor para 52 alunos. 
 

A população adulta tem pouca habilitação, já que 23% tem o nível primário, 8% 
tem o ensino pré-secundário, 10% tem o ensino secundário e 1.4% tem o nível superior. O 
analfabetismo atinge 46% da população, sendo 2/3 mulheres. 
 

Quanto às infra-estruturas escolares, nos 18 meses após o período de destruição, o 
sistema escolar foi reabilitado em grande escala. Cerca de 86% das salas de aula foram 
reabilitadas e utilizadas. Das 922 escolas que se tornaram operacionais, 82% foram 
destinadas ao ensino primário, 11% ao ensino pré-secundário, 4% ao ensino secundário e 
as restantes para os outros tipos de ensino.  

 
Se a qualidade dos serviços é uma questão crucial a promover, a falta de recursos 

humanos qualificados é, porventura o problema mais sério que o actual governo enfrenta, 
sendo a educação um dos sectores mais problemáticos. Outros factores, contudo, 
contribuíram para a má qualidade do sistema educativo: 
 

o Falta de materiais didácticos e de estudo apropriados; 
o Falta de bibliotecas públicas e deficiente apetrechamento e má gestão das que 

existem; 
o Falta de uma estrutura legal (Lei Básica da Educação e outros regulamentos 

internos); 
o Gestão inadequada dos recursos disponíveis;  
o Pouca eficiência e eficácia da gestão educacional; 
o Falta de planeamento para o registo e reprodução de boas práticas existentes;  
o Falta de informação;  
o Pouca confiança no sistema de ensino por parte do público. 

 
O diagrama 1 representa as razões da falta de qualidade e da ineficiência do sistema 

educativo associadas a factores estruturais, herdados de regimes anteriores. 
 
Do diagrama, ressalvamos duas questões que achamos pertinentes: 

 
(i) Subentende-se que as valências apresentadas na fase “pós-conflito” apenas 

reflectem as causas mais directas e imediatas, estando os factores estruturais 
subjacentes, identificados no período indonésio; 

(ii) Quanto ao acesso, acrescenta-se que o elevado grau de dispersão da rede 
escolar em zonas rurais, o isolamento de algumas comunidades e as vias de 
comunicação inadequadas têm contribuído fortemente para a desigualdade de 
oportunidades de acesso à educação. Há crianças a percorrerem quilómetros de 
distância para frequentarem as aulas, isto reflecte-se na baixa taxa de 
participação e elevado nível de abandono escolar.  
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Diagrama 1 – Principais causas da fraca qualidade e do acesso não equitativo à educação 

 

 
Fonte: UN (2000) 

 
           População em idade escolar  

 
A distribuição das crianças do grupo etário [0-14 anos] pelos níveis escolares está 

representada no Quadro IX. Assim, verificou-se que 96% das crianças dos 6 aos 14 anos 
estavam inscritas na escola básica (G1-G9) e 5% das crianças dos 3 aos 5 anos no pré-
primário (G0). 
 

Quadro IX – População em idade escolar 

 
Grupo Etário População % na escola 

3-5 
6-14 
15-17 
18-25 

74.857 
177.473 
49.705 
13.627 

5% 
96% 
62% 
15% 

                                            Nota: Não inclui o Ensino Superior. Dados UN (2000) 
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Mediante este cenário, pode-se concluir que, embora a correlação entre o factor 

demográfico e os factores de acesso à universidade não seja perfeita, a médio prazo a 
procura ao ensino superior será grande. 
 
 

6.2.4. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 
Segundo o Banco Mundial (2000), antes do referendum de 1999, existiam as 

seguintes instituições pós-secundárias: 
 
� Uma universidade privada (Universidade de Timor-Leste, 1986); 
� Duas escolas superiores privadas (Instituto Católico Pastoral e Escola de Economia, 
1997); 
� Um politécnico nacional; 
� Uma escola nacional de professores primários; 
� Uma academia pública de saúde. 
 

Estas escolas acolhiam mais de 5.000 alunos. A Universidade de Timor-Leste, no 
período de 1986 a 1999, era frequentada por cerca de 3.500 alunos distribuídos em 4 
faculdades: agricultura, economia, ciência política e educação. Os cursos tinham uma 
duração de 4 anos, mas a média de conclusão era de 5 a 6 anos. Antes das eleições 
nacionais de 1999, havia 75 docentes, sendo mais de 60% indonésios. A parte 
administrativa era, maioritariamente, assegurada por timorenses. O programa curricular 
baseava-se em currículos nacionais indonésios e os materiais didácticos provinham de 
Jacarta, capital da Indonésia. O apoio do Estado à Universidade era pouco e as propinas 
eram a sua principal fonte de rendimento. O governo indonésio subsidiava apenas 10% do 
seu orçamento total. Este débil financiamento, o absentismo dos docentes e alunos, a fraca 
formação de professores graduados na Indonésia, assim como o baixo conhecimento dos 
alunos à entrada e os métodos de ensino e de avaliação inadequados resultaram na crónica 
falta de qualidade de ensino herdado. 
 

O Politécnico Nacional de Timor-Leste, que funcionou de 1990 a 1999, era uma 
das três escolas superiores públicas criadas pelo governo indonésio e oferecia cursos de 
mecânica, engenharia civil, engenharia electrónica e comércio. Tal como acontecia na 
universidade, os professores, os programas de estudo e os materiais provinham da 
Indonésia. As outras duas instituições públicas eram a Escola de Professores Primários e a 
Academia Pública de Saúde com cerca de 40 e 500 alunos, respectivamente. 

 
Grande parte das estruturas físicas destas Escolas Superiores foi destruída e 

queimada no conflito pós-referendum em 1999 e poucas foram aquelas que beneficiaram 
das ajudas internacionais para serem reabilitadas e reentrarem em funcionamento após 
1999. Os edifícios e as infra-estruturas de ensino superior foram, pois, severamente 
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castigados, deixando os cerca de 5000 estudantes por concluir os seus estudos superiores. 
 
A primeira Administração Transitória em Timor-Leste, através de acordos 

bilaterais, reabriu a Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL) com 3.400 alunos 
regulares e 1.300 alunos em cursos de Verão (ano zero). Cerca de 1.400 estudantes 
universitários estavam a estudar fora de Timor com bolsas de estudos em Portugal, 
Indonésia e Austrália. Destes, 80% estavam inscritos nas universidades indonésias durante 
os acontecimentos de 1999 e precisariam de 3 anos, ou menos, para completarem os seus 
cursos. Presume-se que, por esta altura, todos161 já tenham terminado os seus estudos. 

 
A UNTL é, desde 2001, a única universidade pública de Timor-Leste, constituída 

por cinco faculdades e dois centros de investigação, sendo as faculdades as seguintes: (1) 
Agricultura; (2) Ciências Sociais e Políticas;(3) Educação; (4) Economia e (5) Engenharia. 
Tem cerca de 6.350162 alunos com um rácio professor / aluno de 1:40. Dedicam-se 
essencialmente ao ensino, cabendo a investigação científica ao Instituto Nacional de 
Linguística e ao Centro de Investigação Científica, criados em 2001. 

 
Quanto ao ensino superior privado, sabe-se que existem 18 instituições privadas, 

sedeadas na sua maioria na capital Díli, cobrindo, essencialmente, disciplinas de políticas 
sociais. Contudo, a falta de legislação propicia situações de oportunismo e de ensino de má 
qualidade, além de fragilizar, ainda mais, tentativas de reestruturação do sistema educativo.   
 

Actualmente o ensino superior está sob a tutela do Ministério da Educação, Cultura, 
Juventude e Desporto163. Do que se pôde verificar junto das autoridades competentes de 
Timor-Leste, a Lei de Bases do Sistema Educativo, assim como as regulamentações 
formais que consagram objectivos, estatuto, gestão, acesso, curricula, graus, certificados e 
avaliação do ensino pós-secundário, estão por ser implementadas, ou melhor, estão sob 
apreciação do Parlamento164. Por enquanto, a única instituição de ensino superior público, 
a Universidade Nacional de Timor-Leste, está a desenvolver a sua actividade por 
regulamento interno próprio, não estando, por isso, autorizada a conceder os seus graus, 
como qualquer universidade normal, o que “desclassifica” os seus graduados em termos 
internacionais. 
 

Desde 2001 que o Governo Transitório de Timor-Leste tem acentuado e 
determinado o ensino básico (primário e pré-secundário) como um dos investimentos mais 
importantes da reconstrução da economia e, consequentemente, da redução da pobreza. Por 
isso, tem-se dado prioridade de recursos (financeiros e humanos) para que fossem criadas 

                                                 
161 Com excepção dos que abandonaram ou tenham mudado de curso. 
162 Dados da UNTL em 2001.  
163 Com a reestruturação do Governo, em Julho de 2005, o Ministério passa a ser apenas Ministério da 
Educação e Cultura, transferindo os assuntos da juventude e do desporto para a Secretaria de Estado. 
164 Banco Mundial (2005). Relatório de Antecedentes para a Reunião de Timor-Leste com os Parceiros de 
Desenvolvimento. Díli: Banco Mundial. 
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condições de desenvolvimento neste nível de ensino. Porém, há quem165 refira o 
desenvolvimento do ensino técnico e vocacional como uma estratégia sábia para combinar 
os desafios da reconstrução com actividades que geram rendimento e oportunidades de 
emprego aos timorenses. Este seria capaz de providenciar formação de curto prazo a um 
leque enorme de pessoas, possibilitando-lhes participar efectivamente na reconstrução 
nacional. Nesta lógica, o ensino pós-secundário não deve ser ignorado, por ser um 
instrumento capaz de aumentar e aperfeiçoar conhecimentos, capacidades e competências 
básicas adquiridas. Na verdade, investir neste nível de desenvolvimento humano poderá ser 
fundamental para a sustentabilidade do país. 
 
 

6.2.5. FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR 

 
A falta de financiamento e de investimento no ensino superior é uns dos principais 

entraves ao desenvolvimento do ensino superior. 
 
Ainda sob o mandato das Nações Unidas (2001), o ensino pós-secundário tinha 

como orçamento anual cerca de 1.32 milhões de dólares americanos, cabendo mais de 
metade aos gastos de bens e serviços, 36.7% aos salários e 11.4% a gastos capitais. Nessa 
altura já se planeava o pagamento das propinas por parte dos alunos. Contudo a 
contribuição continuaria insignificante para tão grandes desafios. Portanto, a solução 
alternativa seria ter uma abordagem mais selectiva e rentável em todos os subsectores do 
sistema educativo e apostar na cooperação bilateral para o ensino superior, devido à falta 
de recursos. Nessa altura, os seus governantes visionavam um sistema de ensino superior 
de pequena dimensão, mas de boa qualidade. Todavia, não havia um plano coerente nem 
um compromisso político relativamente  ao desenvolvimento do ensino pós-secundário, 
reflectindo a actual situação precária, particularmente em termos de financiamento, 
enquadramento legal e qualidade dos serviços. Se Timor-Leste pretende ser um país 
democrático, desenvolvido e sustentável, o investimento neste nível de educação é 
fundamental. 
 
 

6.2.6. ACESSO E PROCURA 

 
O número de alunos admitidos pela UNTL, em 2001, ronda os 1500 e não está 

prevista qualquer expansão. As autoridades pretendem manter a actual política de 
“pequeno e bom”. Contudo, a realidade apresenta condições tão adversas que tal visão está 
muito longe de ser concretizada, pois o “pequeno” é fraco, desregulado e insuficiente para 
absorver a crescente procura; o “bom” é demasiado optimista quando se está perante um 

                                                 
165 World Bank (2000). Aide Memoire: East Timor Education – Join Supervision Mission. Díli: WB, vol. I, 
Main Report (ETTA:2000). 
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cenário de enorme carência de quadros qualificados, elevado absentismo, 
instalações/equipamentos inadequados e escassos e uma política pouco coerente e clara 
sobre a língua oficial de ensino.  

 
A procura é enorme e há desigualdade de distribuição e de oportunidades de acesso 

a estudantes, nomeadamente àqueles que interromperam os seus estudos superiores 
aquando dos conflitos de 1999, além daqueles que pretendem actualizar as suas 
competências por exigências de um mercado laboral orientado para os desafios da 
reconstrução e isto sem contar ainda com os potenciais candidatos saídos do secundário.  

 
Se fizermos uma estimativa da procura ao ensino superior para 2010, a partir do 

número de alunos na rede escolar em 2001, confirma-se que a procura irá continuar a 
aumentar. Senão vejamos o Quadro X, onde se registam as estimativas do número de 
alunos que terminarão o nível secundário em diferentes anos lectivos (2004 a 2011) e a 
projecção dos alunos do 1º ano do Ensino Superior admitindo que 50%, 30% ou 20% 
satisfariam os critérios de acesso ao ensino superior. Tradicionalmente são admitidos cerca 
de 20%166 dos alunos que terminam o ensino secundário. 

Quadro X – Estimativa da Procura do ES em TL 

Fonte: CEIDET167         
 

Algumas ilações poderão ser extraídas do Quadro XI: 
 

o Verificamos que, mesmo em 2004, 20% dos alunos tradicionalmente admitidos 
representam um número bastante inferior aos 1500 admitidos em 2001, o que nos leva 
a concluir que mais de metade daquela procura era constituída por estudantes que 
interromperam os seus estudos na Indonésia e por estudantes não-formais. 

 
o O número de potenciais candidatos ao ensino superior aumenta de ano para ano em 

qualquer dos cenários. Contudo, esta tendência será ainda mais significativa se 

                                                 
166 PEDERSEN, J. e ARNEBERG, M. (1999). Social and Economic Situation in East Timor. Citado por UN 
country team (2000). Building Bloks for a Nation. Relatório de The Common Country Assessment, Díli. 
167 Centro de Estudos em Inovação e Dinâmicas Empresariais e Territoriais (2003). Estudo de Mercado: 
Criação da Universidade Católica de Timor-Leste. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Ano N.º de alunos 50% 30% 20%  

2004 3642 1.821 1.093 728  

2005 5445 2.723 1.634 1.089  

2006 8.225 4.113 2.468 1.645  

2007 9.322 4.661 2.797 1.864  

2008 11.076 5.538 3.323 2.215  

2009 12.303 6.152 3.691 2.461  

2010 12.334 6.167 3.700 2.467 Potenciais candidatos em 2010 

2011 13.912 6.956 4.174 2.782  
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considerarmos que TL tem uma população jovem e se se registar uma melhoria da 
qualidade geral do ensino. O aumento da escolaridade obrigatória (de 5 para 9 anos de 
escolaridade) e das taxas de inscrição no ensino secundário, associado à melhoria das 
taxas de sucesso em todos os níveis de ensino, serão outros factores a contribuir para o 
crescimento da procura do Ensino Superior. Pode, pois, considerar-se, com alguma 
segurança, que as estimativas serão superiores às do quadro XI, o que se pode observar. 

 
o Apesar do aumento significativo observado da procura de ensino superior, os 

indicadores da taxa de participação bruta, adaptados aos conceitos de Martin Trow 
(1975)168, apontam ainda para um sistema elitista a médio e longo prazos, por ter uma 
taxa bruta de 6.7%169 em 2001 e, em 2010, a estimativa apontar para cerca de 8.5%170. 
Portanto, muito abaixo dos 15% definidos como sistema elitista.  

 
o No ano 2010, verificamos que o número de alunos saídos do secundário deve exceder 

os 12.000 e que, mesmo no cenário dos 20% tradicionalmente admitidos, os valores 
ultrapassam largamente os 1500 actualmente absorvidos. Se a política de ensino 
superior se mantiver elitista, aquelas estimativas indicam que mais de 85% dos 
candidatos seriam excluídos do ensino superior formal. Isto sem contar com a procura, 
naturalmente crescente, de estudantes adultos, interessados em formação ao longo da 
vida. 

 
Este cenário de elevada procura não correspondida por uma adequada expansão do 

ensino pós-secundário poderá constituir uma forte ameaça à estabilidade social e política, 
caso o mercado de trabalho não consiga absorver boa parte desta mão-de-obra. 
 
 

6.2.7. QUADRO DE DOCÊNCIA E GESTÃO 

 
Qualquer estudo, caracterização ou análise sectorial que foque o desenvolvimento 

de Timor-Leste aponta a falta de quadros qualificados como um problema transversal. A 
falta e a fraca qualidade de recursos humanos na educação, agravadas pelo elevado nível 
de absentismo dos professores, são sérios problemas a serem contornados no ensino pós-
secundário. Em 2001, foram recrutados cerca de 121 professores para a universidade, 
possuindo a maioria apenas grau de bacharelato / licenciatura. A situação continua bastante 
precária e ineficiente.  

 
Este será, porventura, o constrangimento mais sério ao desenvolvimento do ES e 

merece, por isso, que se considerem as várias alternativas que lhe podem dar resposta. 

                                                 
168 Menos de 15% - Sistema elitista, 15-45% - Sistema massificado e universal se for superior a 45%. 
169 Tx bruta = N.º alunos/ Pop. [18-25]; Pop. [18-25] anos = 96.500 hab. (2001); Total alunos ES: 6500; Tx 
bruta = 6.500/96.500 = 6,7% (estão excluídos os privados). 
170 Tx bruta = N.º alunos/ Pop. [18-25] ; Pop. [18-25] anos = 145.355 hab. (2010); Total alunos ES: 12.355; 
Tx bruta = 8,5% (estimativa da população que está actualmente na rede escolar). 
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Uma delas seria através de um programa de formação do actual corpo docente, com 
deslocações ao exterior ou até formação pós-graduada, sem grau, em Timor-Leste, para a 
capacitação dos docentes, de modo a adequar as suas formações às necessidades actuais da 
universidade. Note-se que está a decorrer um programa na FUP para a assinatura de um 
protocolo entre Portugal e Timor, que visa precisamente o reforço da UNTL. A próxima 
fase deste programa poderia certamente dar prioridade àquela formação do corpo docente. 

 
Como não existem outras IES que possam colmatar esta falha, as oportunidades de 

formação são muito limitadas. Uma solução complementar seria o ensino à distância. 
 
 

6.2.8. CURRICULUM E MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 
Outro grande desafio são os curricula dos diferentes níveis de ensino. 

Correntemente estão a ser utilizados os curricula do regime anterior, embora com algumas 
adaptações. Contudo, os conteúdos mostram-se maioritariamente inadequados. O 
curriculum introduzido no tempo da ocupação indonésia, é visto, por alunos e professores 
timorenses, como desactualizado e irrelevante. O que se pretende é desenvolver um 
curriculum apropriado a todos os níveis. Recentemente, está a ser testado em algumas 
escolas primárias, um projecto-piloto de currículo nacional para o nível primário171. A 
reintrodução da língua portuguesa no curriculum, como língua de instrução, constitui, 
talvez, o maior dos desafios ao sistema educativo de Timor-Leste. Realça-se que cerca de 
83% da população fala o tétum, 43% o indonésio, 5% o português e 2% consegue utilizar o 
inglês (Almeida, Hélder et al:2002) 172. 
 

O governo transitório, em 2001, pretendia desenvolver um currículo nacional para a 
universidade (WB:2000). Actualmente está em curso a concepção de um currículo mínimo 
nacional. Contudo, existe uma margem para as IES poderem desenhar um currículo com 
algum grau de autonomia, promovendo assim a diversidade. Assim sendo, todo o material 
didáctico e equipamento estariam em acordo com o currículo. Tendo a língua portuguesa, 
como a língua oficial, todos os materiais didácticos e livros, terão de corresponder a esta 
realidade. É neste esforço, que a Fundação das Universidades Portuguesas e a UNTL estão 
permanentemente a actualizar os currículos específicos, anteriormente desenvolvidos, para 
atender as necessidades dos alunos e de Timor-Leste. 
 
 

                                                 
171 Banco Mundial (2005). 
172 ALMEIDA, S. e COSTA, H. (2002). Timor-Leste e os Caminhos do Desenvolvimento Humano. Lisboa: 
Seminário ISEG. Apresentação do Relatório de Desenvolvimento Humano de Timor-Leste, UNDP (2002). 
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6.2.9. ESTRUTURAS FÍSICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 
Devido à escassez orçamental e de recursos da universidade, salas de aula, salas de 

administração, bibliotecas, materiais, equipamentos, laboratórios, livros e mobiliário são 
precisos. Deficiências desta natureza contribuem para a fraca eficiência interna da 
universidade, particularmente em disciplinas como as ciências naturais (agricultura, 
engenharias, etc.) que não dispõem de equipamentos e instalações adequados a uma 
formação integrada de teoria/prática. Do mesmo modo, deficiências na projecção e 
planeamento de custos e sua distribuição podem levar a um uso pouco apropriado dos 
materiais e a aumentar, consequentemente, o custo unitário do ensino superior. Sugere-se, 
por isso, uma maior racionalização dos recursos disponíveis. 

 
Portanto, se os grandes desafios do sistema educativo residem, essencialmente, na 

enorme limitação de recursos (humanos, financeiros, técnicos e físicos), a falta geral de 
gestores experientes e a capacidade de gestão do sector pode apresentar-se como um sério 
obstáculo. A formação de gestores de educação e o desenvolvimento de capacidades para 
elaboração de políticas, planeamento e desenvolvimento de projectos educacionais são, 
pois, cruciais. Assim, uma gama larga de oportunidades para o Ensino Profissional pode 
ser uma possível estratégia de desenvolvimento dos recursos humanos. Em particular, o 
desenvolvimento deste subsector pode dar contributos significativos em áreas como a 
gestão intermédia, supervisão e administração, tecnologias de informação, línguas 
(portuguesa e inglesa), tradução e outras áreas de interesse para a administração pública, o 
sector privado e organizações da sociedade civil.  

 
Resumindo, do ponto de vista do desenvolvimento do capital humano, parece haver 

consenso de que o ensino superior deve produzir graduados que reforcem a capacidade do 
país a nível da gestão intermédia e de topo (WB:2003). Em particular defende-se a 
formação de administrativos, contabilistas, técnicos de informática, técnicos de saúde, etc., 
através de formações de curta duração em áreas técnico-profissionais.  

 
Contudo, não se pode certamente esquecer a necessidade de programas de natureza 

mais conceptual e polivalente, nomeadamente em áreas de vantagem comparativa, já que 
Timor-Leste precisa de produzir a sua própria pool de profissionais competentes e de 
investigadores para garantir a sua sustentabilidade futura. O ensino terciário tem, pois, um 
papel fundamental a desempenhar: o de encontrar o equilíbrio entre as necessidades de 
sustentabilidade emergentes da reconstrução e prioridades da nação e do mercado de 
trabalho, além do equilíbrio entre a expansão e a qualidade de ensino.  

 
Uma vertente importante para tornar viáveis os intentos acima mencionados é 

reforçar a relação entre a universidade e as necessidades reais da actividade económica, 
bem como atender à empregabilidade dos graduados. O número de estudantes a admitir, o 
conteúdo dos curricula e os graus a conceder, devem ser, por isso, cuidadosamente 
ponderados. Em Timor-Leste ainda persiste o preconceito do bacharelato em relação à 
licenciatura. A questão-chave para criar uma força de trabalho dinâmico no ensino pós-
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secundário reside em saber dar prioridade às disciplinas/áreas de interesse e melhorar a 
relevância do curriculum, e não nos títulos académicos.  

 
Conceber e viabilizar um SES que atenda tais requisitos deverá ser um desafio em 

que as autoridades competentes se devem concentrar e esforçar por tornar realidade.  

6.3. DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

O conceito de “Capital Humano” abrange todos os elementos fundamentais para o 
desenvolvimento humano, que são a educação, a saúde e as outras condições básicas de 
vida. Portanto, diz respeito aos factores que influenciam directamente a capacidade do 
Homem ter uma vida de qualidade, de ser saudável, de ser instruído e de participar 
activamente na vida da comunidade (Almeida, Costa et al:2002). Nesta perspectiva, seria 
interessante fazer o género de uma análise “SWOT” 173 dos factores que influenciam, 
directa ou indirectamente, o desenvolvimento humano. 
 
 

6.3.1. PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS 

 
As potencialidades e as fragilidades relacionadas com o Desenvolvimento 

Humano são, entre outras, as indicadas no Quadro XI. 
 

Quadro XI – Pontos fortes e fracos do Desenvolvimento Humano em TL 

 
Pontos Fortes Pontos Fracos  
- O retorno de alguns quadros técnicos e 
superiores da diáspora, juntamente com os 
quadros nacionais, vai formando uma 
pequena elite capaz de se debruçar sobre 
as questões actuais, criticar e assumir 
responsabilidades quanto ao 
desenvolvimento da nação; 
- Existência de grupos populacionais, 
adultos e jovens, capazes de constituir a 
alavanca e o motor de desenvolvimento, 
se forem potenciados por políticas de 
reconversão e actualização de carreiras e 
práticas de educação e formação 
profissional adequadas;  

- Dificuldade de fazer regressar muitos 
timorenses qualificados que se encontram 
no exterior; 
- A dispersão populacional rural e a 
elevada concentração urbana dificultam 
investimentos adequados e geram a 
distribuição assimétrica da rede escolar;  
- Crianças sem acesso à escola – este facto 
traz repercussões negativas no futuro; 
- A falta de empregabilidade dos alunos 
certificados por escolas técnicas e 
vocacionais gera desconfiança e diminui a 
procura deste tipo de formação; 
- Um elevado número de IES privadas, 

                                                 
173 Readaptado de um estudo realizado pelo Comité de Conselheiros (2003). Agenda 2025 – Visão e 
Estratégias da Nação. Maputo: YOYOYOYO. 
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- Crescente participação da mulher, 
nomeadamente em esferas de tomada de 
decisão; 
- A educação, vista como chave do 
desenvolvimento económico e mobilidade 
social, reforça a constituição e o 
desenvolvimento do capital humano 
competente; 
- A existência da refeição escolar; 
- A medicina tradicional, bem potenciada, 
poderá vir a ser uma mais-valia no sistema 
de saúde.  

sem adequado regimento legal, poderá 
trazer sérios problemas sociais; 
- A fraca qualidade de acesso à educação e 
à saúde têm um impacto negativo na 
produção nacional e na qualidade de vida 
dos cidadãos; 
- Pouca divulgação e sensibilização da 
saúde preventiva;  
- Falta de infra-estruturas hospitalares 
adequadas e défice de quadros médicos e 
demais técnicos de saúde; 
- Elevado índice de pobreza e subnutrição 
limita o desenvolvimento saudável de 
crianças e adolescentes; 
- O problema da língua veicular no ES. 
 

 
 

6.3.2. AMEAÇAS E OPORTUNIDADES 

 
De entre outras oportunidades e ameaças, destacamos as observáveis no Quadro 

XII. 
 

Quadro XII – Oportunidades e Ameaças do Desenvolvimento Humano em TL 

 
Oportunidades Ameaças 
- Expansão da rede escolar e sanitária; 
- Criação de um sistema de ensino pós-
secundário adequado;  
- Introdução do ensino à distância; 
- Introdução das tecnologias de 
informação como ferramentas de ensino e 
investigação; 
- Melhorar e aumentar o nível educacional 
da população; 
- Adopção de programas de actualização 
permanente dos quadros da educação e 
saúde; 
- Potenciar as riquezas naturais e 
conhecimentos locais; 
- Redução da pobreza absoluta;  
- Garantir segurança alimentar através do 

- A debilidade económica diminui a 
capacidade de investimento na educação, 
saúde e serviços sociais; 
- Elevado nível de desemprego, elevado 
custo de vida, baixos salários, fenómenos 
de exclusão e assimetrias e corrupção são 
ameaças à estabilidade social; 
- A falta da cultura do trabalho e o 
desrespeito pelas regras básicas laborais 
incutido pelo regime indonésio, como 
forma de deseducar e limitar as 
capacidades dos timorenses, constituem 
hoje um dos grandes entraves ao 
desenvolvimento do país; 
- A prevalência de endemias graves 
(malária, tuberculose, diarreia, etc.) e a 
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desenvolvimento do sector agrícola e de 
outras áreas relacionadas. 
 

falta de medicamentos contribuem para a 
fraca qualidade de vida dos timorenses; 
- As calamidades naturais, como as 
inundações, juntamente com a 
inexistência ou precariedade da rede de 
esgotos e saneamento básico são um 
atentado à saúde pública; 
- A adopção de programas e práticas 
internacionais, sem uma avaliação 
adequada da realidade, poderá causar 
danos piores em relação à situação 
inicial174. 

 
Deste quadro de análise dos factores determinantes para o desenvolvimento 

humano, podemos constatar que as fragilidades e as ameaças são muito mais prementes e 
em maior número que as potencialidades. As potencialidades, no nosso ponto de vista, 
ainda são meras suposições e não são argumentos suficientemente fortes para contornar os 
enormes desafios do desenvolvimento humano. Portanto, há que tornar os pontos fracos em 
fortes, potenciar as oportunidades e encontrar formas para contornar ou atenuar os 
impactos negativos que a envolvente pode trazer. 

 
 

6.4. PROPOSTA DE SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR 

 

6.4.1. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 
Analisado o cenário de teorias sobre o desenvolvimento do ensino superior e os 

estudos de casos em capítulos anteriores, é possível, agora, propor um sistema de ensino 
superior para Timor-Leste. Esta proposta considera, ainda, os resultados da análise SWOT 
efectuada quer aos diversos sistemas de Ensino Superior, quer ao desenvolvimento 
humano. Assim, em qualquer lugar, face às pressões feitas para o desenvolvimento dos 
ensinos básico e secundário, torna-se necessário expandir o ensino pós-secundário, 
aumentar e alargar o seu acesso, para produzir a “massa crítica” indispensável à 
reconstrução e desenvolvimento sustentado do país. Em segundo lugar, para responder à 
necessidade de qualificar quadros técnicos e intermédios e quadros superiores, o SES deve 
assegurar a diversidade institucional com diferentes missões e programas para produzir 
capacidades, competências e conhecimentos regionais e nacionais em falta; esta 
diversidade institucional deve acolher a necessidade de estudo e investigação em áreas 
fundamentais para a consolidação da independência, democracia e desenvolvimento do 
país. 

                                                 
174 Timor-Leste Road Map (2003). 
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Se estes princípios orientadores forem considerados, dos modelos de sistema de 

ensino superior estudados (dual, binário, unificado, estratificado), com excepção do 
modelo universitário elitista, todos poderiam teoricamente ser adoptados, desde que se 
definissem claramente a visão, a missão e os objectivos estratégicos do modelo escolhido, 
se dimensionasse adequadamente o sistema e se fizesse a distribuição dos alunos de acordo 
com as necessidades estratégicas do país. Contudo, a dramática realidade de Timor-Leste e 
a actual situação precária em que se encontra o ensino pós-secundário dificultam a 
implementação dos modelos tal como eles são conhecidos em outros países. Daí optarmos, 
para o curto e médio prazos, por um modelo híbrido, baseado nas filosofias e nos conceitos 
de diferentes modelos, o que, em nossa perspectiva, nos parece mais adequado face aos 
actuais constrangimentos e problemas de TL.  
 

Deve notar-se, em todo o caso, em relação à actual situação, que não se podem 
menosprezar algumas realidades existentes. 

  
Primeiro, pelas suas actuais características, o ensino superior de TL está longe de 

se poder considerar um “sistema”, pelas razões seguintes: 
 

(i) não existe enquadramento legal próprio a regular as actividades 
das instituições pós-secundárias estabelecidas, quer públicas, 
quer privadas; 

(ii) não existe coordenação e interacção efectiva entre o Estado e as 
instituições pós-secundárias, nem delas entre si; estas parecem 
instituições totalmente independentes, sem qualquer regulação de 
uma entidade pública ou privada; 

(iii) não existem instrumentos nem mecanismos estatais que possam 
institucionalizar o ensino superior como sistema. A existência de 
apenas uma universidade pública, sem qualquer tipo de 
coordenação e interacção com as demais instituições públicas ou 
privadas, não constitui por si só uma rede de trabalho ou um 
“sistema”. 

 
 
A segunda constatação diz respeito à falta de recursos humanos, financeiros e 

materiais, que permitam passar de objectivos estratégicos assentes em princípios 
orientadores a metas claras passíveis de ser alcançadas a curto e médio prazos, 
nomeadamente o princípio da expansão e diversificação do ensino superior, se não existir 
qualquer mudança significativa neste contexto. 

 
Uma terceira característica da realidade actual é a falta de determinação 

governamental quanto ao papel e aos objectivos do ensino superior e a inexistência de uma 
política que oriente o seu desenvolvimento. Os grandes obstáculos ao investimento público 
e institucionalização do ensino superior como sistema só podem ser ultrapassados se o 
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Estado definir claramente as formas de intervenção no futuro “sistema” pós-secundário e 
em relação ao funcionamento das IES, bem como o seu papel e o do mercado, no 
desenvolvimento do sistema. 
 

A quarta constatação é a forte demanda no acesso, acrescida da imagem da falta de 
qualidade do ensino, associada à sobrelotação e ao aumento explosivo e descontrolado de 
instituições privadas. 

 
Por fim e em quinto lugar, assiste-se a um período conturbado, de grandes 

transformações económicas, sociais, políticas e culturais, criando incertezas quanto ao 
futuro. 

 
Tendo em conta estes problemas e de acordo com os princípios orientadores 

analisados no início desta secção, defende-se que TL se deveria pautar pelos seguintes 
objectivos estratégicos175 para instituir um sistema de ensino superior: 
 

o Conceber, planear, definir e regulamentar o modelo do ensino pós-
secundário como um sistema único, independentemente de quantos 
subsectores possa ter;  

o Expandir e diversificar o sistema em termos de missões institucionais e 
programas de estudo, de modo a compreender vias curtas de formação 
profissional pós-secundária, opções de curta duração nos subsistemas 
universitários e programas de graduação que vão ao encontro das 
necessidades económicas e sociais regionais e nacionais;  

o Melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem e, em particular, assegurar 
que os curricula sejam sensíveis ao contexto regional e nacional; 

o Criar mecanismos de avaliação e acreditação; 
o Promover a mobilidade horizontal e vertical através de articulações entre 

subsectores e instituições, facilitando a flexibilidade de entrada, a 
intercomunicabilidade e pontos de saída; 

o Produzir graduados com capacidade e competência básicas para a formação 
ao longo da vida, além da habilidade para lidar com situações adversas e de 
mudança;  

o Desenvolver e implementar mecanismos de financiamento, de acordo com 
os princípios orientadores e baseados na necessidade, acessibilidade, 
sustentabilidade e partilha de custos, além de atender às prioridades 
delineadas no Plano de Desenvolvimento Nacional de 2002 de Timor-Leste. 

 
Um tal conjunto de orientações estratégicas poderia ser considerado e discutido 

como base para um programa de desenvolvimento do Ensino Superior em Timor-Leste, 
articulado com o desenvolvimento de outros sectores educativos. 

                                                 
175 Readaptado do “white paper” do SES da África do Sul. The Transformation and Reconstruction of HE 
http://education.pwv.gov.za/Policies%20and%20Reports/ (15.6.004) e CRUP (1996). Repensar o Ensino 
Superior - Diversificação, Mobilidade e Organização Curricular. Portugal: S/e. 



131 

 

6.4.2. OPÇÕES ESTRATÉGICAS E FUNDAMENTAÇÃO 

 

6.4.2.1. ESTRATÉGIAS 

 
Mediante toda esta problemática, a adopção de conceitos e filosofias dos sistemas 

binário e estratificado que, teoricamente, tínhamos como relevantes para Timor-Leste é 
posta em causa. A dramática realidade de Timor-Leste e a actual situação precária do 
ensino pós-secundário dificultam a implementação dos padrões tal como eles são. Daí a 
possível opção, a curto e médio prazos, por instituir um sistema intermédio formado por 
uma mistura de filosofias e conceitos destes dois modelos, o que, em nossa perspectiva, 
parece mais adequado face aos actuais constrangimentos e desafios de TL. Não obstante, 
se existe um contexto tão adverso, também é verdade que Timor-Leste poderá considerar 
as oportunidades que mais favorecem uma das estratégias seguintes para instituir o seu 
Sistema de Ensino Superior: 

  
(a) Estratégia I: “Enquadrar e institucionalizar o actual Sistema de Ensino Superior”, 

mantendo uma política de sistema integrado, diferenciado, “pequeno e bom”; 
(b)  Estratégia II: “Enquadrar, Adaptar e Expandir” a actual dimensão elitista e 

institucionalizar um sistema através de instrumentos e mecanismos legais que 
permitam a sua melhoria, expansão, diversificação e desenvolvimento; 

(c) Estratégia III: “Criar um novo sistema” com a perspectiva de massificar a partir 
daquele que existe. 

 
Das três alternativas apresentadas, aquela que nos parece mais viável para os 

desafios actuais de TL é a Estratégia II, sendo a Estratégia I invalidada pela falta de 
capacidade de resposta da actual via elitista, perante tão grande procura e necessidades tão 
prementes de mão-de-obra qualificada, em todos os níveis e sectores da actividade 
económica e social. Mesmo que se criem mecanismos e instrumentos legais para enquadrar 
e instituir um pequeno sistema universitário, a qualidade seria sempre uma questão que se 
colocaria, quando nas actuais estruturas a sobrelotação e a falta de professores qualificados 
com perfil adequado são problemas difíceis de contornar. Em consequência só destes dois 
factores, não invalidando as outras causas, o ensino superior ao invés de produzir 
graduados válidos e competentes, acaba por “atirá-los” para situações de desemprego ou 
sub-emprego, assistindo-se ao paradoxo de ter diplomados no desemprego quando existem 
carências profundas de técnicos superiores e intermédios. Este é um cenário bastante 
provável, que se pode inclusivamente reforçar num futuro próximo, se a situação actual se 
mantiver. Portanto, a política do “pequeno e bom” parece não ganhar consistência, além de 
ser incompatível com as necessidades de reconstrução e desenvolvimento.  
 

A Estratégia III seria um caminho a considerar, caso não existissem instituições 
com alguma tradição enraizada. Seria impossível, por exemplo, tomar uma medida política 
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que abolisse a única universidade pública e as restantes privadas, para implementar um 
sistema binário com forte investimento em politécnicos ou um sistema estratificado. Isto 
implicaria criar de raiz uma rede que incluísse universidades de investigação, instituições 
de ensino superior não-universitárias e outras de curta duração, para perspectivar níveis de 
participação mais elevados e abrangentes. Este plano seria inconcebível num futuro 
próximo, devido, essencialmente, à enorme carência de recursos financeiros, humanos e 
logísticos. TL não está numa posição de dispensar o pouco que se construiu para 
implementar um novo modelo sem vícios e de qualidade. Portanto, é necessário que o 
futuro Sistema de Ensino Superior se construa com base no que já existe, regulamentando-
o adequadamente, injectando-lhe qualidade e criando nele mecanismos e instrumentos 
necessários a uma transição gradual bem sucedida. Evitam-se, assim, constrangimentos ou 
tensões sociais indesejáveis.   

 
De facto, os sistemas binários e estratificados seriam modelos ideais para erguer TL 

das cinzas. No entanto, a crónica falta de qualidade nos ensinos básico e secundário 
necessitará da existência de um subsector intermédio, entre o secundário e o superior, para 
preparar e melhorar o desempenho escolar daqueles que não obtiverem os mínimos de 
acesso ao ensino universitário e assumir outras funções que esta plataforma possa vir a 
desempenhar. O sistema binário, apesar de ter sido o modelo idealizado e adoptado pela 
maioria dos países europeus para reerguerem as suas nações após a 2ªGM, adoptando o 
princípio de “igual mas diferente”, não se coaduna com os condicionalismos de TL. Na 
verdade, o que seria necessário era criar um subsector intermédio, hierarquicamente 
anterior aos estudos superiores e fazer aumentar a qualidade e exigência do actual Ensino 
Superior. Assim, por exclusão de partes, o modelo estratificado, à luz da tendência geral de 
outros sistemas, em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, parece ser o ideal para 
colmatar tanto desafios de economias de transição, como de sustentabilidade e de 
competitividade internacional (WB: 2003). Contudo, a exigência de uma máquina 
administrativa complexa, a necessidade de haver um vasto perfil de RH qualificados e a 
regência por enquadramentos legais próprios tornam o sistema estratificado um projecto 
inviável para Timor-Leste. Este sistema só seria possível para daqui a 20 ou 30 anos, 
quando Timor-Leste já tiver reunidas condições mínimas para a sua implementação. Daí, 
há que começar a criá-las.  

 
Mediante o contexto actual, defendemos a instituição gradual e faseada de um 

sistema de ensino superior diferenciado e diversificado, adoptando primeiramente um 
modelo com características mais apropriadas às adversidades correntes, que sirva de “fase 
preparatória” a um modelo a ter presente como meta.  

 
Partindo do pressuposto de que o aumento da procura do ensino superior irá 

prevalecer e tendo em conta a enorme precariedade da qualidade do ensino e também da 
problemática socioeconómica de Timor-Leste, apostaríamos num sistema onde se pudesse 
conciliar um subsistema elitista com fortes apoios do Estado, para atender às prioridades 
nacionais de uma nação em reconstrução e de sustentabilidade (Sector-A), e outro, Sector-
B, que sustentasse uma política de massificação do acesso, de modo a atender a uma 
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procura crescente, através de ofertas mais flexíveis, desenhadas de acordo com as 
exigências do mercado laboral. Desta forma, um sistema que incluísse, também, opções 
menos orientadas para a profissionalização e mais dedicadas à promoção da qualidade no 
sistema, ou seja, um tal sistema serviria de plataforma de transição para o sector superior 
mais exigente, neste caso o Sector-A. 

 
No Sector-B, o Estado apenas supervisionaria e regularia as actividades, tendo o 

mercado um papel mais determinante na oferta das actividades de formação pós-
secundárias.  
 
 Esta reestruturação passaria necessariamente por uma reavaliação e reclassificação 
das instituições existentes, de forma a situá-las na estrutura sistémica pretendida. Note-se 
que esta “reforma”, no actual contexto desregulado de ES de TL, poderá provocar tensões 
sociais. As autoridades competentes devem, portanto, prever medidas que possam 
contornar os possíveis cenários. 
 

Com base nesta análise, numa primeira fase, optaríamos por um modelo de Ensino 
PÓS-SECUNDÁRIO DUAL, como modelo transitório, constituído por dois patamares, um 
superior ao outro (Scott:1995). Ao patamar superior, sector-A, chamaríamos sector 
universitário. Este seria constituído por instituições cuja base filosófica e missão 
respeitariam a linha do modelo unificado exemplificado nos casos do Reino Unido e da 
Austrália. No patamar intermédio, sector-B, estariam as escolas e colégios que assumiriam 
a missão de escolas profissionais, técnicas e vocacionais pós-secundárias, inspiradas nos 
Community Colleges americanos e, em alguma medida, nos colégios tecnológicos 
japoneses.  

 
Assim, defende-se que o Sistema de Ensino Superior de Timor-Leste deveria 

assumir a seguinte configuração (Figura 10): 
 
(1) Patamar elitista:           Sector Universitário; 
 
(2) Patamar “massificado”: Sector das Escolas Técnicas e Colégios Pós-secundários  
                ou Terciários. 
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Figura 10 – Sistema Dual proposto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Neste sistema, a autonomia institucional é um princípio elementar a ser respeitado, 
quer no sector-A, quer no sector-B. Contudo, o Estado não deve prescindir do seu papel de 
regulador, de forma a assegurar a educação como bem público acessível a todos. 

 
Se tivermos de posicionar o ensino superior de Timor-Leste no triângulo de 

autoridade de Clark (1983176), colocaríamos o sector-A junto ao vértice de “autoridade do 
estado”, visto a “oligarquia académica” ainda necessitar de grande investimento no seu 
desenvolvimento e consolidação, devido à enorme falta de quadros académicos 
qualificados. Contudo, há que, desde já, procurar promover uma maior participação dos 
académicos na definição das grandes linhas orientadoras do sistema educativo de Timor-
Leste. O sector-B posicionar-se-ia a meio caminho entre o Estado e as “forças do 
mercado”, como poderemos visionar na Figura 11. 

                                                 
176 Segundo Clark (1983), o Triângulo de Coordenação representa as três forças motoras da regulação do 
sistema de ensino superior. A interacção destas forças resulta no posicionamento de um determinado sistema 
ou subsistema, ou seja, como este é coordenado. Cada vértice do triângulo representa o extremo de uma 
forma de regulação e o mínimo das outras duas. 

B 

A 

ENSINO SECUNDÁRIO 

SISTEMA DUAL 

Patamar Superior 

Patamar intermédio 
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B 
A 

 
Figura 11 – Triângulo da autoridade no sistema universitário – Caso de Timor-Leste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: A linha tracejada representa a trajectória desejada para o futuro. Readaptado do estudo de L. 

Meek (1993)177 sobre políticas de ensino superior na Austrália. 

 

 

Segundo o Banco Mundial (2003), as opções estratégicas para o ensino terciário em 
países pequenos e de fraco rendimento como Timor-Leste seriam (i) aumentar a produção 
de profissionais e técnicos, resultante de uma combinação de instituições não-
universitárias; (ii) formar para a gestão e melhoria dos ensinos básico e secundário; (iii) 
focalizar estrategicamente as IES para produzir a “massa crítica” em falta e (iv) investir em 
áreas de investigação de maior vantagem comparativa. Por estar num período de transição, 
o enquadramento legal adequado é fundamental. O financiamento público deve, por isso, 
promover a qualidade e diversidade, nomeadamente através de programas de curta 
duração. Sendo um país pequeno, a evolução e a qualidade do ensino superior carecem de 
parcerias sub-regionais e aposta no ensino à distância. Nesta perspectiva, Timor-Leste 
deveria tirar vantagem do “know-how” de vizinhos gigantes como a Austrália e a 
Indonésia, da experiência bem sucedida de Singapura e da Malásia e do “know-how” 
europeu, através de Portugal, e beneficiar da relação privilegiada com os restantes países 
da CPLP, nomeadamente o Brasil. 
 

Se compararmos os SES dos países vizinhos estudados, verificamos que estes 
adoptaram estruturas sistémicas completamente díspares: a Austrália adoptou um sistema 
unificado, o Japão optou por uma estrutura estratificada, a Indonésia por um sistema 
binário, a China escolheu um sistema integrado com forte vertente técnica e Singapura 
apostou num sistema dual para atender às prioridades nacionais, isto é, cada país moldou o 
seu sistema de acordo com as suas potencialidades e fragilidades. 
 

Estamos convictos que a estrutura dual, constituída por um sector universitário e 
um subsector de escolas e colégios, é aquela que melhor combina as especificidades e as 

                                                 
177 MEEK, L. (1993). Higher Education Policy in Australia. In GOEDEGEBUURE et al (1993). Higher 
Education Policy – An International Comparative Perspective. Oxford: Pergamon Press. 

Autoridade do Estado 

Oligarquia académica 

Força do mercado 
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necessidades de Timor-Leste com as opções estratégicas sugeridas pelo Banco Mundial. 
 

Uma proposta de estrutura de graus do sistema pós-secundário dual seria a 
representada na Figura 12: 
 

Figura 12 – Estrutura de graus do Sistema Dual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.2.2. CARACTERIZAÇÃO DOS SECTORES DO SISTEMA DE ENSINO PÓS-

SECUNDÁRIO PROPOSTO 

 

6.4.2.2.1. SECTOR UNIVERSITÁRIO 

 
Actualmente, a Universidade Nacional de Timor-Leste tem uma estrutura bastante 

aproximada do modelo “unificado integrado”, onde é possível encontrar programas e 
curricula de curta, média e longa durações, tanto de natureza académica como técnica, 
especializada ou genérica. Portanto, a intenção é manter a mesma estrutura de graus e 
aprendizagem, reforçar recursos para aumentar a qualidade dos serviços oferecidos e 
alargar o leque de oportunidades, nomeadamente em áreas ditas prioritárias para Timor-
Leste. Se necessário, deve proceder-se a uma “reengenharia” interna da organização da 
universidade para eliminar os “pesos mortos” e potenciar os pontos fortes. 

 
Portanto, o sector universitário seria constituído por instituições com diferentes 
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missões, objectivos e população-alvo, todas com estatuto de Universidade. Cada IES 
poderá ou não adoptar o modelo integrado, dependendo da estratégia que tomar, ou seja, 
poderá haver institutos universitários que se dedicam exclusivamente a áreas técnicas e 
profissionais, na óptica dos politécnicos ingleses e das “grandes écoles” francesas, embora 
com diferentes natureza e condições. Não existe, portanto, a obrigatoriedade de “ensino-
investigação”, para que as instituições concentrem os seus (escassos) recursos em áreas de 
maior vantagem competitiva. As áreas de conhecimento a abranger seriam as estipuladas 
no PDN (2002), para além das existentes, configuradas de modo a potenciar a qualidade e 
uma oferta global que responda à necessidade do país.  

 
A ideia de universidade aqui é de um agente de reconstrução nacional aliado ao 

recrutamento de quadros para o aparelho do Estado e ao fortalecimento da identidade 
nacional, da cultura e do desenvolvimento humano e democrático. Podemos comparar a 
actual condição de TL com o período pré-industrial na Europa, em que “a principal 
alavanca da mudança nas sociedades pré-industriais residia no “sector estado” da vida 
nacional”, ou seja, o Estado era o principal empregador de mão-de-obra qualificada e “…a 
incorporação da universidade no âmbito da coordenação do estado foi concomitante com 
o desenvolvimento do Estado-Nação…e…com preocupações actuais, mais restritas, com a 
competitividade económica” (Neave; Van Vught:1989)178. Portanto, as IES, tanto de natureza 
mais académica como de índole mais técnica e profissional, estariam preferencialmente ao 
serviço e exigências do Estado na produção de conhecimentos especializados, técnicos e 
académicos, para tornar viáveis as estratégias do governo central. Tal estratégia de 
reconstrução deve também dinamizar o sector privado como sendo um dos pilares do 
desenvolvimento sustentado do país. Daí a nova estrutura do SES dever, igualmente, 
prover recursos qualificados ao sector privado, no qual, embora seja precário, as 
autoridades competentes devem, desde cedo, criar condições para atrair investimento 
privado. 

 
Estando numa fase de reconstrução, Timor-Leste, para este sector do ensino 

superior, poderia ter como modelos inspiradores o caso da China e de Singapura. A China 
pela sua perspicácia de transformar quase todas as universidades de natureza conceptual 
em universidades marcadamente técnicas e profissionais; e Singapura pela excelência das 
suas universidades, tanto técnicas como conceptuais e polivalentes, bastante selectivas. 
Salienta-se que ambos os sistemas de ensino superior são fortemente controlados e 
regulados pelo Estado. Assim sendo, numa sociedade em que se pretende instituir a 
democracia, como a de TL, o Estado deve conceber leis que simultaneamente promovam a 
autonomia universitária e atendam às prioridades nacionais.   

 
Nesta perspectiva, as orientações estratégicas do Estado são fundamentais. Este 

sector permaneceria elitista não por questões ideológicas, mas pela determinação de impor 
qualidade, produzir qualidade e promover qualidade no ensino superior.  

                                                 
 178VAN VUGHT (1989). Governmental and Innovation in Higher Education. London: Jessica Kingsley 
Publishers. Citado no CNE (2002). Diversificação e Diversidade dos Sistemas do Ensino Superior. Lisboa: 
Ministério da Educação. 
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A real falta de capacidade de resposta, nomeadamente em recursos humanos 

qualificados (mestres, doutores, investigadores) é um dos maiores obstáculos, senão o 
maior, para instituir um ensino universitário de excelência. É necessário ter uma política 
ousada e firme na qualificação e requalificação dos quadros existentes. Por isso, TL deve 
apostar na estratégia de estabelecer parcerias internacionais a fim de criar uma boa rede de 
trabalho de investigação, de troca de experiências e de ensino à distância com entidades 
credíveis. Apesar da enorme falta de quadros nacionais, insistimos na necessidade de se 
prever a existência de cursos de pós-graduação e investigação, visto serem determinantes 
na sustentabilidade de qualquer país. Salientamos, contudo, que as áreas a desenvolver 
neste nível de formação e produção de conhecimento devem focalizar e privilegiar as de 
maior vantagem comparativa para Timor-Leste (WB:2003). 

 
O acesso ao sector universitário deve, assim, ser restrito, com a imposição de 

provas nacionais e específicas, numeri clausi e nota mínima em todas as áreas. Assim 
sendo, tendo em conta a situação crítica de TL em termos de recursos humanos 
qualificados e a procura projectada pelo estudo do CEIDET179 em 2003 para o ES, torna-se 
necessário expandir a capacidade do ensino superior universitário para além do tradicional 
acolhimento a 20% da procura. Julgamos que, na primeira fase, se deve visar 30% da 
população que termina o secundário. Esta parece ser uma meta possível e viável para 
atender, minimamente, às exigências de reconstrução. 

 
Para além das vagas para acolher os melhores classificados em provas nacionais 

gerais, deveriam igualmente ser consideradas vagas para a formação adulta e casos 
especiais de transferências, reintegração, bolseiros, etc. Contudo, após o segundo ano da 
implantação deste modelo dual proposto, altura em que sairão os primeiros graduados do 
sector das Escolas Técnicas, uma percentagem das vagas deveria ser reservada à 
candidatura destes diplomados. É obvio que as percentagens acima referidas são apenas 
uma hipótese de trabalho, cabendo, naturalmente, aos governantes equacionar a política de 
distribuição de vagas que melhor se adequa às suas estratégias. 
 

A maioria das instituições do sector universitário deveria assumir estruturas de 
graus com 2 ciclos – graduação (bacharelato/licenciatura) e pós-graduação 
(mestrado/doutoramento), bem como criar condições para a investigação, estabelecendo, 
por exemplo, protocolos com instituições de renome ou fazendo parte de uma rede de 
investigação científica. A duração dos graus variaria de acordo com a natureza dos cursos. 
O ideal seria que todos os programas conducentes a graus estivessem organizados através 
de um sistema de transferência e acumulação de créditos. O 1º ciclo seria 
internacionalmente aceite como um nível apropriado para o mercado de trabalho e o 2º 
ciclo para o aprofundamento dos estudos superiores. Esta é a estratégia adoptada pelo 
processo de Bolonha, na União Europeia, com a função, entre outras, de harmonizar o 

                                                 
179 Centro de Estudos em Inovação e Dinâmicas Empresariais e Territoriais - CEIDET (2003). Estudo de 
Mercado: Criação da Universidade Católica de Timor-Leste. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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sistema de graus no espaço europeu (Cipes:2003)180. Como o modelo anglo-saxónico é, 
também, constituído por dois ciclos (graduados, pós-graduados), TL ficaria com a 
vantagem de ter o seu sistema de graus harmonizados com dois importantes espaços 
internacionais de Ensino Superior. Sendo TL uma ilha e um país pequeno, este não deve 
confinar-se às suas condições e formar quadros apenas para as suas necessidades 
específicas. Há que ter ambição de produzir quadros que possam exercer funções em 
qualquer parte do mundo. Tentar harmonizar os graus nesta perspectiva é já um passo 
importante à mobilidade e competitividade dos seus futuros quadros. 

 
Para uma população de quase 800 mil pessoas (2001) numa área de 15.000 Km2 e 

uma distribuição populacional geográfica bastante díspar e assimétrica, visionaríamos um 
sector universitário público constituído por 2 universidades integradas de média dimensão 
e 3 a 4 institutos universitários pequenos, especializados em áreas bastante técnicas 
(recursos energéticos, saúde, etc.), de preferência localizados fora da capital. Julgamos 
serem suficientes para atender os 30% da procura estipulados para o sector universitário, a 
M/L prazos. (Ver ponto 6.4.3. – teste à capacidade de resposta do sistema proposto). 
 

6.4.2.2.2. SECTOR DAS ESCOLAS TÉCNICAS E COLÉGIOS 

 
A introdução do sector das escolas e colégios de 2 anos no ensino pós-secundário é 

a fórmula-chave para (i) combater a crónica falta de qualidade de ensino ao requalificar a 
mão-de-obra excedentária pouco qualificada (através de programas de reconversão de 
carreira e de formação contínua) e melhorar as qualificações dos estudantes de fraco 
rendimento; (ii) alargar o acesso ao ensino superior para responder à forte procura e 
atender à diversidade e exigências do mercado laboral. Esta é a base filosófica dos 
Community Colleges americanos. As escolas tecnológicas japonesas têm uma 
particularidade interessante. O Japão, por motivos de competitividade económica, 
enfatizou a área tecnológica como área-chave e reflectiu este repto no sistema educativo. 
Os colégios de tecnologia criados naquele país são o resultado concreto desta orientação 
estratégica, fundada também na filosofia dos Community Colleges. Estas instituições têm a 
particularidade de formar engenheiros após o nível pré-secundário, ou seja, o aluno ao 
completar 9 anos de escolaridade, pode enveredar por uma via de ensino tecnológico de 5 
anos e obter o título de engenheiro. Com uma enorme falta de técnicos em áreas 
específicas, TL poderia usar este modelo para formar os seus quadros intermédios.  

 
Existindo este sector, os “bridging courses” da UNTL deixariam de fazer sentido. 

Na verdade, este subsector teria como principal função atender as necessidades de 
formação em áreas de serviços públicos como o comércio, o turismo e a indústria, além de 
oferecer cursos vocacionais aos graduados universitários em busca de emprego e formação 
ao longo da vida. Escolas deste sector adoptam uns curricula de formação prática e 

                                                 
180 AMARAL, A. (2003). Avaliação, Revisão e Consolidação da Legislação do Ensino Superior. Portugal: 
FUP. 
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orientada para o mercado de trabalho especializado e vocacional, embora pudessem 
também ter programas de estudo que possibilitassem a transferência para o sector 
universitário. As escolas e colégios formariam, por exemplo, técnicos de contabilidade, de 
mecânica, de informática, de tradução, de secretariado, judiciais, de saúde, agrários, 
florestais, de construção civil, para o sector hoteleiro, para a restauração e ainda para o 
turismo. O acesso seria virtualmente aberto a todos os que terminassem o secundário ou 
equiparado.  

 
Um dos motivos pelo qual se decidiu apostar num modelo dual e não no sistema 

binário é por assumirmos ser mais fácil encontrar recursos (físicos, humanos, financeiros) 
para um ensino pós-secundário de 2 anos do que para o ensino superior binário. Por 
exemplo, as estruturas físicas poderiam ser obtidas através de reconversões do espaço 
comunitário público ou até mesmo das escolas técnicas vocacionais. Mesmo que a 
reconversão necessite de um forte investimento inicial, acreditamos que o retorno, a médio 
e longo prazos, em termos de quadros qualificados, será francamente vantajoso. Os 
docentes para este tipo de ensino seriam mais fáceis de recrutar, visto as exigências não 
serem tão elevadas como as do ensino universitário. Basta um bacharel ou um profissional 
credenciado da disciplina em causa, para, com um treino curto especializado, colmatar a 
falta dos professores. Em termos financeiros, grande parte dos cursos oferecidos não 
necessita de investimentos dispendiosos. Para os cursos mais técnicos, em que seriam mais 
precisos equipamentos adequados, a solução é encontrar estas infra-estruturas através da 
readaptação e reequipamento de algumas escolas técnicas já existentes. Aproveitando esta 
sinergia, coloca-se a possibilidade de algumas destas escolas técnicas e vocacionais de 
nível secundário terem formações com duração além dos 3 anos normais, ou seja, poderão 
incluir os 2 anos adicionais da escola pós-secundária, obtendo após 5 anos um certificado 
de reconhecimento profissional, como acontece nos colégios tecnológicos japoneses. 

 
Quanto à mobilidade dos estudantes formados neste sector para o ensino 

universitário, o exemplo da Califórnia (E.U.A.) é de que apenas 45% o poderão fazer, já 
que tal depende de acordos prévios com as universidades e nem todos os colleges têm 
curricula convenientemente apetrechados para ganhar equivalências. Portanto, os cursos 
que queiram dar oportunidades aos seus formandos de prosseguir os seus estudos no sector 
universitário terão de conjugar os seus planos de estudo com os cursos leccionados no 
sector universitário e estabelecer acordos institucionais.  

 
Pretendemos, com esta pequena descrição, fundamentar a pertinência do sistema 

dual no actual contexto de Timor-Leste. Este parece ser o melhor padrão de SES para 
contornar a falta de qualidade no ensino e, talvez, o modelo transitório mais adequado à 
implementação de um sistema estratificado em Timor-Leste para um futuro longínquo de 
20 a 30 anos, por ser esta a tendência geral dos sistemas de ensino superior, segundo 
P.Scott (1995). 

 
Como várias vezes foi referida, a má qualidade do ensino é um crónico problema 

que afecta todo o sistema educativo, cujo impacto atinge negativamente todos os sectores 
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da sociedade de TL. A sua complexidade é de tal ordem que aniquila qualquer tentativa 
isolada de combate. No entanto, acreditamos que a chave para superar este “fardo” está no 
bom desenvolvimento do ensino pós-secundário, pelo efeito multiplicador que uma tal 
intervenção terá. Só este sector poderia qualificar e requalificar os quadros técnicos e 
académicos necessários à melhoria do ensino e aprendizagem no sistema. O cerne do 
problema está nas pessoas e é nelas que temos de apostar. Resolvido este problema da falta 
de quadros qualificados, os outros constrangimentos serão menos difíceis de contornar. Só 
uma população educada e bem formada poderá contribuir efectivamente para a produção 
da riqueza do país.  

 
Estamos convictos de que um sistema dual cabalmente apetrechado, dotado de 

instituições que privilegiam a excelência no ensino e na investigação em áreas 
fundamentais de reconstrução e desenvolvimento, bem como atendam às necessidades 
locais e regionais, produziria diplomados e graduados munidos de capacidades e 
competências adequadas aos actuais desafios de TL. 

 
A linha de orientação que se vem preconizando levará a que, daqui a 5 - 15 anos, se 

observe o salto qualitativo de uma situação precária de falta de quadros qualificados para 
uma perspectiva de melhoria efectiva do desenvolvimento humano. 
 
 

6.4.3. TESTES À CAPACIDADE DE RESPOSTA E À ACEITAÇÃO DA PROPOSTA  

 
Tendo um sistema destes, seria de todo o interesse estimar, para a procura 

projectada por CEIDET181, a produção de quadros qualificados que um sistema destes 
poderia gerar e saber qual o grau de aceitação da proposta em TL pelas pessoas que têm 
um papel a desempenhar no campo do ensino superior. 
 

Como teste de conformidade para a validação da proposta, recorreu-se então a duas 
diferentes abordagens: 
 

o Projecção estatística da produção de diplomados de TL para os anos de 2010 a 
2015, utilizando a mesma lógica metodológica do CEIDET;  

o Entrevista a diferentes grupos de interesse, entre os quais académicos e 
estudantes. 

 

6.4.3.1. CAPACITAÇÃO DE RESPOSTA 

 
Dado que seria de interesse constatar a capacidade de resposta do Sistema Dual 

                                                 
181 Centro de Estudos em Inovação e Dinâmicas Empresariais e Territoriais (2003). Estudo de Mercado: 
Criação da UCTL. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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proposto, fez-se uma simulação estatística para ter uma ideia do número de graduados em 
2010 e 2015. 
 

Este sistema, composto por dois sectores -  (A) universitário e (B) de escolas 
técnicas e colégios de curta duração - tem a perspectiva de, num período de 5 a 10 anos, 
após o seu arranque em 2006, proporcionar a Timor-Leste um leque diversificado e 
maximizado de diplomados e graduados. Assim sendo, se o sector universitário absorver 
anualmente 30% (20% bacharelato + 10% mestrado) da procura projectada pelo 
CEIDET182 e o sector de Escolas Técnicas e Colégios 50%, então, até 2011, teríamos em 
2010 e 2015, os seguintes números de graduados, em três possíveis cenários, como ilustra 
o Quadro XIII: 
 

Quadro XIII – Quadros Qualificados 

 

 C. Optimista C. Intermédio C. Pessimista 

2010 

        Universidades 

        Escolas Técnicas 

Total 

 

3.465 

 13.089 

16.554 

 

2.460 

10.605 

13.065 

 

1.355 

8.339 

9.694 

2015 

        Universidades 

        Escolas Técnicas 

Total 

 

19.153 

33.377 

52.530 

 

14.730 

29.523 

44.253 

 

11.341 

26.934 

38.275 

                                                                                                                    Nota: Todo o exercício poderá ser visto no Anexo III.  

 

Nesta simulação, a taxa bruta de inscrição183 teria de passar de 5% em 2001 para 
23% em 2011 (ver cálculos no Anexo III). Portanto, segundo os conceitos de M. Trow 
(1975), o sistema caminharia claramente para a massificação, por este valor se situar, em 
2011, num intervalo percentual de 15 a 45%. A consequência desta massificação é 
expressiva. O aumento do número de graduados qualificados, entre académicos, técnicos 
superiores ou intermédios, é bastante significativo. Isto sem ter em conta o actual número 
de estudantes universitários a frequentar o ensino superior, que terminarão os seus estudos 

                                                 
182 ver item 6.2.3.1.3. – Acesso e procura do ensino superior. 
183 Por dificuldades de obter dados concretos sobre a população de TL por faixa etária para o ano de 2001 e 
2011, recorreu-se aos dados do seguinte site americano: http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html 
(1.08.2005). Infelizmente, a divisão etária disponível nesta fonte não coincide com a faixa etária relevante 
para o ensino superior normalmente considerada, que é dos 18-25 anos de idade. Contudo, para fins 
meramente indicativos, baseámos as simulações numa faixa etária aproximada. Tal faixa seria de 20-29 anos, 
uma vez que as projecções se basearam numa rede escolar de 2001, cuja taxa bruta de frequência da escola 
básica é bastante superior à taxa líquida: 114% contra 94% (fonte: CEIDET:2003). Isto significa que muitos 
destes alunos têm uma idade fora da relevante para o nível de ensino que frequenta. São definitivamente mais 
velhos por terem perdido anos de estudo, devido aos acontecimentos de instabilidade. Assim, Pop.2001[20-
29]=128.715 contra os 6500 estudantes universitários; Pop.2011[20-29]=235.344 contra 53.738 estudantes 
inscritos no ensino superior (total das admissões quer no sector universitário, quer no sector das escolas 
técnicas). 
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num futuro próximo. 
 
Relativamente aos recursos, em termos de número de docentes e instituições, os 

valores são os seguintes para 2010, como ilustra o Quadro XIV: 
 

Quadro XIV – N.º de Docentes e IES para TL em 2010 

 

 Cenário 

Optimista 

Cenário 

Intermédio 

Cenário 

Pessimista 

Docentes 

       Universitários 

       Esc./Colégios 

 

500 

900 

 

524 

1021 

 

557 

1141 

Instituições 

        Universidades* 

        Esc./Colégios 

 

n/a 

45 

 

n/a 

51 

 

n/a 

57 

                       * n/a – Não aplicável. O n.º de Universidades é irrelevante, pois depende da dimensão da IES. 
 

Estes valores parecem ser razoavelmente aceitáveis, quando vistos à escala 
nacional numa perspectiva de optimização do seu uso. 

  
Os resultados destas estimativas sustentam que a introdução do sector técnico e 

vocacional de curta duração no ensino pós-secundário parece ser a chave para colmatar a 
enorme falta de quadros técnicos qualificados para TL. Na verdade, num período de 10 
anos, em qualquer dos cenários apresentados, em ambos os sectores do sistema dual, os 
valores são bastante animadores. A aposta numa política de acesso mais abrangente, 
possibilitada através da introdução do sector de ciclo curto e da “reengenharia” e criação 
de novas IES no sector universitário, transformará drasticamente o actual cenário negro de 
TL em termos da qualificação da população. Assim, a adopção dum tal modelo para o 
sistema de ensino superior de Timor-Leste poderá ter os efeitos seguintes: 
 

• Melhoraria substancialmente a qualidade de ensino e aprendizagem em todos os 
níveis do sistema educativo, por absorção dos graduados qualificados saídos do 
novo sistema do ES; 

• Expandiria o sector universitário, por registar maiores números e diversidade de 
instituições com diferentes missões e objectivos, uns mais dedicados ao ensino, 
outros com maior foco na investigação; 

• Conferiria às escolas e colégios de 2 anos um estatuto próprio específico, que seja o 
da plataforma de transição para o sector universitário e, sobretudo, de formação de 
quadros intermédios para o mercado de trabalho e da massificação do ensino 
superior; 

• Faria emergir outras necessidades, não tão directamente relacionadas com a 
reconstrução, mas com o desenvolvimento e sustentabilidade do país; 

• Melhoraria o “desenvolvimento humano”, através do aumento da produtividade da 
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actividade económica e do aumento da capacidade de investimento, nomeadamente 
na Educação e na Saúde; 

• Nota-se, ainda, que um tal sistema geraria condições para desenvolver a 
investigação e a imagem do ensino superior como oportunidade de ascensão social. 
Uma última opção aumentaria significativamente a procura, se a flexibilidade de 
acesso e pontos de saída existissem efectivamente. A melhoria da qualidade de 
ensino produziria, inevitavelmente, impactos positivos na taxa de sucesso escolar, 
no nível de abandono e na frequência e acesso à educação. 

 
Portanto, dentro desta lógica de desenho e fundamentação do Sistema Dual, crê-se 

que Timor-Leste estaria no bom caminho para solucionar um dos maiores desafios, senão o 
maior, da sua reconstrução: a produção efectiva do desenvolvimento do capital humano. 
Esta, sim, será a “alavanca” e o “motor” do desenvolvimento económico e a chave para a 
redução da pobreza em Timor-Leste, os dois macro-objectivos consagrados no Plano de 
Desenvolvimento Nacional de Timor-Leste de 2002. 
 

6.4.3.2. ENSAIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

 
Analisada e fundamentada a proposta de sistema de ES e vista a sua capacidade de 

resposta, pareceu-nos útil testá-la junto de algumas personalidades (académicos, políticos, 
individualidades) e estudantes timorenses, num pequeno exercício crítico sobre o modelo 
proposto para o ensino superior de Timor-Leste. O objectivo não foi obter fundamentação 
para a proposta da dissertação, mas tão só sondar a preocupação e visão destes actores em 
relação a esta matéria, à luz das actuais condições de Timor-Leste e das tendências gerais 
do sistema de ensino superior. O formato da abordagem não é, pois, suficientemente 
rigoroso no âmbito das técnicas e requisitos de investigação científica, tendo-se 
preocupado apenas em elaborar um conjunto de questões-padrão, para que se abrangesse 
matérias relevantes no desenho de uma estrutura de ensino pós-secundário (ver anexo IV). 
Neste âmbito, abordamos as questões seguintes: (i) a política de acesso, (ii) a receptividade 
à introdução de um sector de ciclos curtos, (iii) a estrutura de graus, (iv) a investigação e 
(v) a autonomia. Considerou-se também o financiamento por ser uma matéria 
estrategicamente relacionada com as questões da dimensão do SES (quer do sector 
universitário, quer de escolas técnicas), da autonomia, da regulação e do acesso. Em 
particular, interessa conhecer a receptividade dos timorenses quanto à participação dos 
estudantes no financiamento do ES. Focou-se, também, o processo de Bolonha, 
nomeadamente no que respeita à temática de harmonização de graus, para dimensionarmos 
a questão das estruturas de aprendizagem e também dos “produtos” que o ensino superior 
de Timor-Leste pretende gerar. 
 

As entrevistas foram realizadas tanto no território, como fora de TL. Daqueles que, 
por alguma impossibilidade, não conseguimos uma entrevista presencial, fizemo-la por 
correio electrónico. O resultado das diferentes abordagens, condicionadas pela 
disponibilidade de cada entrevistado, reflectiu-se em diferentes formas de feedback, umas 
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mais extensas e detalhadas e outras mais sintéticas. Apesar da metodologia utilizada não 
ter sustentabilidade científica rigorosa, as opiniões destas personalidades e estudantes 
timorenses são contributos valiosos para percepcionar reacções possíveis às políticas e 
estratégias do ensino superior para Timor-Leste. Foram, sem dúvida alguma, uma mais-
valia para julgar a proximidade da proposta desenhada às preocupações dos principais 
interessados. 

 
Realça-se que todos os entrevistados discursaram em nome próprio, apesar de, em 

certas questões, se ter notado um certo condicionalismo no parecer, associado ao estatuto 
social e categoria “profissional” que desempenham.   

 
Tentou-se, com este ensaio, colher opiniões de diferentes quadrantes da sociedade, 

que possam constituir um “grupo de interesse” relevante para discutir a questão do ensino 
superior. Assim, agrupamos os entrevistados da seguinte forma: 
 
► Políticos:  

o Dr. Ramos Horta – Prémio Nobel da Paz em 1992; 
o Senhora Rosália Corte-Real – Vice-Ministra da Educação, Juventude, 

Desporto e Cultura;  
o Dr. José Teixeira184 – Vice-Ministro dos Recursos Naturais e Políticas 

Energéticas; 
o Dr. Manuel Tilman – Deputado. 
 

► Personalidades envolvidas no desenvolvimento educativo e académico: 
o Doutor Pe. Filomeno Jacob – Assessor do Bispo de Díli; 
o Dra. Emília Pires – Consultora do Banco Mundial; 
o Doutor Benjamin Corte-Real - Reitor da Universidade Nacional – UNTL; 
o Professor Doutor Lucas da Costa – Reitor da Universidade da Paz; 
o Doutor João Câncio –  Presidente do Instituto Superior de Tecnologia de 

Díli (DIT); 
o Doutor João Saldanha –  Director do Instituto para o Desenvolvimento 

(ETID). 
 
► Estudantes universitários: 

o Filomena Henrique – Finalista de Direito (Faculdade de Direito da Univ. 
Lisboa); 

o João Aparício – Estudante da Faculdade de Direito da Univ. Lisboa; 
o Élio Jesus – Estudante da Faculdade de Medicina da Univ. Coimbra. 

  
As contribuições e transcrições das entrevistas encontram-se apenas em documento 

provisório da tese. 
 

                                                 
184 Na altura da entrevista, ocupava o cargo de Secretário de Estado do Turismo, Ambiente e 
Desenvolvimento. 
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Análise das transcrições das entrevistas 
 

Todos os interlocutores são unânimes na percepção do importante papel do ES em 
Timor-Leste. Assim, concordam que, a curto e médio prazos, o ES é fundamental na 
produção de técnicos e formação de líderes necessários à reconstrução de TL em áreas 
prioritárias como Educação, Saúde, Administração Pública, Justiça, Agricultura e Petróleo. 
Mas, acima de tudo, o ES pode ser o maior impulsionador da qualidade de ensino em todo 
o sistema educativo. Portanto, o ensino superior deve pautar-se por um ensino de qualidade 
pelo desenvolvimento. A não dependência de recursos humanos internacionais deve ser 
igualmente um objectivo primordial a alcançar num futuro próximo. A longo prazo, a 
missão do ES estaria direccionada a objectivos de desenvolvimento e sustentabilidade e a 
tornar Timor-Leste num Estado de direito estável e competitivo, na actual aldeia global. 
 
 
Acesso 
 

O acesso é uma matéria que não gerou consenso entre os entrevistados.  
 
Alguns interlocutores (Ramos Horta (RH), Filomena Henrique) são da opinião que 

o acesso deve ser amplo e global, pois é um direito que assiste a todos os cidadãos, 
respeitando assim o princípio de igualdade e equidade. Aliás, o governo deve criar 
sistemas de apoios necessários à promoção de um ensino de qualidade. Do lado oposto, 
estão os políticos e académicos que defendem um acesso restrito exactamente por questões 
de qualidade, quer através de um exame nacional (R. Corte-Real), quer por mérito (J. 
Teixeira, M. Tilman) ou pela avaliação de desempenho do percurso académico anterior. O 
próprio Reitor da UNTL, Benjamim Corte-Real, advoga que, mesmo para os cursos curtos, 
devem igualmente ser ponderadas as médias do ensino pré-secundário e secundário através 
de notas mínimas estabelecidas pelo Estado e estes alunos só podem seguir para um 
patamar superior, se satisfizerem outros critérios de avaliação (ex.: exame de admissão). 
Só assim, segundo o mesmo interlocutor, a qualidade poderá ser instituída. Os académicos 
frisam ainda que o acesso deve ser um processo de responsabilização das IES e do próprio 
aluno, para assegurar um ensino de qualidade. As IES não devem “alienar-se”, por 
questões financeiras, quando admitem um estudante (Lucas Costa). Há que encontrar o 
equilíbrio entre o acesso e a qualidade (J. Saldanha). J. Câncio acredita ser esta a via 
possível para produzir quadros igualmente qualificados. Contudo, há que proporcionar um 
tratamento diferente aos grupos mais vulneráveis, subentendendo-se que não se pretende 
“criar” um sistema elitista. A entrevistada Emília Pires é da mesma opinião, mas enfatiza o 
problema numa perspectiva de “out-put” – “o resultado seria de preparar os estudantes nas 
áreas críticas do desenvolvimento humano e económico”. Na mesma linha vai a opinião de 
João Aparício que propõe um mecanismo de acesso e saída igualmente rígido - existência 
de provas tanto à entrada como no final do curso. Por questões de racionalização de 
recursos, particularmente financeiros, Élio de Jesus (estudante de medicina) e Lucas da 
Costa (académico) adoptam uma posição mais “elitista”, defendendo uma admissão 
bastante selectiva tanto para o sector universitário, como para o sector técnico de curta 
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duração, admitindo provas nacionais em ambos os sectores, até à imposição de nota 
mínima em determinadas áreas (Élio J.). Porém, os parâmetros de selecção devem ser 
diferentes (Lucas Costa). O Pe. Filomeno Jacob, João Aparício e João Câncio defendem 
um acesso restrito para o sector universitário e aberto para os cursos “pré-universitários” 
(sector de ciclo curto). Neste ponto de vista, o acesso ao ensino superior seria virtualmente 
aberto a todos os que terminassem o nível secundário. Actualmente, o acesso é aberto na 
UNTL, pois os candidatos concorrem segundo o número de vagas disponíveis, através de 
um exame de admissão pouco criterioso e sem exigência de nota mínima (Benjamim C.R). 
 
 
Tipo de serviços / Estrutura de graus 
 

Em relação aos serviços que o ES deveria oferecer, várias foram as propostas. As 
posições divergem desde considerar todos os graus fundamentais (bacharelato, 
licenciatura, mestrado e doutoramento), a não haver necessidade de os hierarquizar, por 
serem todos relevantes ao desenvolvimento do país (Filomena Henrique, Pe. Filomeno) 
e/ou, numa perspectiva mercantilista, de TL criar condições para atender a uma procura 
com diferentes perfis de interesses e expectativas (Élio de Jesus), passando por uma oferta 
dependente da capacidade socioeconómica do país (Filomena Henrique, R. Corte-Real), 
onde os graus seriam concedidos, gradualmente, ao longo dos tempos (J. Teixeira). Ou, na 
percepção de João Aparício, devia-se estar exclusivamente dependente dos recursos 
humanos disponíveis. No entanto, há quem defenda (J. Saldanha, J. Câncio) que, numa 
primeira fase, a maior ênfase deveria ser dada aos programas mais práticos em 
determinadas áreas críticas para Timor-Leste, canalizando para esses sectores maiores 
recursos financeiros e humanos. Lucas Costa observa já em Timor-Leste uma tendência 
para promover cursos práticos. Portanto, os serviços a oferecer deveriam estar 
condicionados aos recursos disponíveis, senão o impacto em termos de qualidade seria 
catastrófico. Devido a estas considerações, há quem (RH, J. Teixeira, E. Pires, João 
Aparício) seja da opinião que o ES de Timor-Leste deveria apenas conceder o primeiro 
grau (bacharelato), sendo os restantes obtidos fora de Timor-Leste. Uma alternativa 
apontada seria o estabelecimento de acordos com instituições estrangeiras de renome, 
aliados a uma vontade política firme e determinada (J. Câncio, Lucas da Costa). Para 
promover maior mobilidade, Manuel Tilman (político) é da opinião de que os cursos 
devem estar relacionados a um sistema de créditos internacionalmente aceite. Acrescenta, 
ainda, este entrevistado que as nações desenvolvidas tendem a atender a critérios de 
empregabilidade. Contudo, na sua opinião, há que equilibrá-los com outras disciplinas de 
crescimento humano. Lucas Costa reforça esta ideia ao dizer que a ênfase no ensino pelo 
desenvolvimento não deve prescindir das cargas intelectual e científicas que lhes são 
inerentes. Benjamim Corte-Real é peremptório na defesa de uma missão orientada à busca 
da excelência do saber e das competências, aliada a uma investigação científica capaz de 
solidificar a qualidade de ensino e produzir novos conhecimentos. Para isso, conta com 
apoio das IES estrangeiras, nomeadamente instituições de Portugal, Brasil, Austrália e 
Nova Zelândia. 
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Não obstante o que fora dito em relação a uma possível estrutura de graus em TL, 
Ramos Horta defende uma estrutura de graus semelhante à dos Estados Unidos: 4 anos de 
bacharelato, 1 a 2 anos de mestrado e 3 anos para doutoramento. Élio Jesus defende uma 
uniformização de licenciaturas por 4 anos. O Pe. Filomeno concorda com uma estrutura 
semelhante à do processo de Bolonha e Emília Pires apela para uma estrutura mais simples 
e eficiente. Contudo, existe um denominador comum – todos os entrevistados dão ênfase 
aos cursos técnicos e profissionais de curta e média durações, embora Lucas da Costa 
alerte para a não tentação de adoptar conceitos, filosofias e paradigmas válidos em outros 
países, pois há que ter em conta valores culturais, o grau de desenvolvimento da sociedade 
e factores externos.  

 
Quanto à investigação, constata-se que a maior parte dos entrevistados não se 

pronuncia directamente sobre ela. As opiniões proferidas levam a pressupor que em TL, de 
momento, é prematuro desenvolver investigação por ainda não reunir condições, a não ser 
que se integre numa rede de trabalho de investigação internacional e em apenas 
determinadas áreas de conhecimento (J. Teixeira, João Aparício, J. Saldanha). No entanto, 
alguns entrevistados (R. Corte-Real, Pe. Filomeno, Élio Jesus, Lucas da Costa), com 
algumas reservas, apostariam, desde já, na exploração e produção de conhecimentos que 
potenciem o desenvolvimento e projecção do país, pois é através da investigação que se 
conhece os problemas e os paradigmas, tentando, posteriormente, apresentar alternativas 
de resposta às mesmas. Actualmente, mais de 90% das IES de Timor-Leste são instituições 
de ensino. 

 
Neste ensaio, quisemos igualmente auscultar a opinião destes interlocutores quanto 

à introdução de um sector técnico intermédio e a reacção foi bastante positiva. Todos estão 
fortemente receptivos quanto à existência de cursos curtos (< 2 anos), que sirvam 
simultaneamente de plataforma de transição para o ensino superior e de formação de 
técnicos para o mercado de trabalho. Portanto, subentende-se que esses cursos estariam 
num patamar diferente do sector universitário. Nesta perspectiva, partimos do pressuposto 
de que o acesso é menos restritivo que o das “universidades”, embora, para Benjamim 
Corte-Real, este sector deva ser igualmente criterioso para primar a qualidade do sistema. 
Estes cursos não podem ser equiparados às licenciaturas, apenas teriam um certificado 
profissional (Élio Jesus) ou seriam equivalentes ao Diploma II (Benjamim Corte-Real). J. 
Câncio, João Aparício e Filomena Henrique acreditam ser esta a chave de sucesso para 
Timor-Leste, embora ainda haja resistência e preconceitos em relação ao ensino técnico 
profissional. J. Saldanha sugere adoptar um sistema de colégios comunitários como nos 
E.U.A., por serem mais acessíveis e inclusivamente mais baratos para os cofres do Estado. 
Na opinião deste interlocutor, há que dar soluções alternativas para aqueles que não 
querem ir para o ensino superior, diversificando a oferta. Para J. Câncio, essa 
diversificação deveria começar a partir do 9º ano de escolaridade, o que implicaria uma 
reestruturação de todo o sistema educativo. Resumindo, diríamos que, no nosso ponto de 
vista, todos os intervenientes têm consciência da importância destas formações. Contudo, 
as limitações actuais da realidade de TL obrigam a concentrar esforços apenas na formação 
técnica mais elementar e emergente. Daí, a ênfase dada ao grau de bacharelato e aos cursos 
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curtos, reservando a licenciatura apenas para determinadas áreas estritamente necessárias. 
As outras valências seriam progressivamente adquiridas quando as condições (recursos 
humanos, económicos, etc.) assim o possibilitassem. 
 
 
Harmonização de graus – Processo de Bolonha 
 

O processo de Bolonha é um assunto que levantou opiniões diversas, divergentes e 
de um certo distanciamento. Alguns (J. Teixeira, E. Pires) assumem o desconhecimento na 
matéria, mas mostram-se abertos à sua ponderação, embora estejam um tanto renitentes por 
a questão de harmonização de graus ser uma matéria de difícil conciliação. Não obstante, a 
Vice-Ministra (R. Corte-Real) e o Reitor da Universidade da Paz (Lucas da Costa) 
privilegiam uma harmonização mais ao nível do espaço regional, particularmente do 
sudeste asiático. Contudo, Lucas da Costa admite ser esta a tendência mundial e que TL já 
apresenta uma estrutura de graus semelhante. Ramos Horta e Filomena Henrique são 
totalmente adversos quanto à sua aplicabilidade em TL. Ramos Horta por achar que o 
modelo europeu tem uma filosofia onerosa e menos competitiva e Filomena Henrique por 
TL estar num contexto e enquadramento completamente diferentes. Segundo esta, 
“Bolonha foi pensado e direccionado para os países que compõem a União Europeia e para 
estudantes que estão a formar-se no espaço europeu”. João Aparício é da mesma opinião, 
mas ressalta a importância dos conceitos e filosofias subjacentes a este processo, que 
poderão contribuir para o desenho do sistema de ensino superior em TL. Do lado oposto, 
está o Pe. Filomeno, Benjamim Corte-Real, Élio Jesus e J. Saldanha, que só vêm vantagens 
para os diplomados de TL, caso a estrutura de graus se assemelhasse à do espaço europeu, 
pois há que visionar a mobilidade. A formação de quadros timorenses não deve confinar-se 
apenas a TL, mas deve situar-se numa dimensão global. No entanto, Benjamim Corte-Real 
é mais conservador. O Reitor da UNTL vê a importância de Bolonha devido à interacção 
que as IES de TL têm com Portugal, mas ressalta a necessidade de TL primeiramente 
instituir um ES de qualidade e consolidar o seu sistema.  
 
 
Autonomia / Regulação 

 
São peremptórios na autonomia institucional das IES quanto a questões 

académicas, de currículo e de investigação. Inclusivamente, alguns (Pe. Filomeno, 
Filomena) defendem a autonomia institucional como sendo um direito inalienável das 
universidades. Outros (R. Corte-Real, J. Teixeira) têm a noção de que o Estado, nesta fase 
de reconstrução, deveria ser mais interferente em determinadas questões, nomeadamente 
em matérias de orientação estratégica e políticas, nomeadamente, de gestão. Como há 
quem sugira (João Aparício), nesta primeira fase, há a necessidade de uma cooperação 
muito forte entre os académicos e o Estado, cada qual no respectivo âmbito de 
competência, para se poder estabelecer um ES de qualidade. Esta posição aproxima-se 
daqueles que defendem “autonomia sim, mas responsabilizada”, ou seja, exige uma certa 
coordenação ou supervisão do Estado e um sentido de “accountability” das IES (Élio Jesus, 
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E. Pires, Filomena Henrique). Ramos Horta, ao tomar o modelo americano como 
referência, assume que as instituições têm total liberdade de acção, onde o mercado tem 
um papel fundamental. Contudo, deve existir, por parte do Estado, um forte mecanismo de 
supervisão e de enquadramento legal do SES, explicitamente compartimentado e 
regulamentado. RH apoia igualmente a iniciativa privada ao expressar interesse na 
existência da Universidade Católica em TL. J. Câncio vê a autonomia como um 
instrumento indispensável à investigação e competitividade das IES, quer a nível nacional, 
quer internacional. No entanto, defende que deve existir uma regulação por parte do 
Estado, nomeadamente para não haver corrupção ou que o currículo mínimo esteja a ser 
implementado satisfatoriamente (J. Saldanha). O mesmo interlocutor acrescenta ainda que 
o Estado deveria promover essa autonomia ao financiar apenas parte do orçamento, 
concedendo às instituições a liberdade de procurarem fontes alternativas de financiamento. 
Nesta linha de pensamento, Benjamim Corte-Real é da opinião que o governo deve 
subsidiar tanto instituições públicas como privadas, no sentido de, através destes apoios, 
impor exigências quanto à qualidade e à prioridade de cursos a ministrar. No cômputo 
geral, todos são unânimes na defesa da autonomia institucional, quer seja relativa ou 
absoluta, por serem princípios básicos invioláveis das “universitas”. Neste momento, em 
Timor-Leste, a autonomia universitária não existe. A UNTL, a única universidade pública, 
é vista pelo Estado como uma extensão dos seus serviços (Lucas Costa, J. Câncio, Manuel 
Tilman), mesmo em termos do seu estatuto e currículo mínimo nacional (ambos em 
preparação) carecem do aval do Estado (J. Câncio). No entanto, o Currículo Mínimo 
Nacional reserva uma margem às IES para acrescentarem os conteúdos programáticos que 
as diferencie (Lucas Costa e Manuel Tilman, J. Saldanha). 
 
 
Financiamento - acesso gratuito? 
 

É sobejamente conhecida a tendência geral de cortes orçamentais relativamente ao 
financiamento do ensino superior. Dá-se maior autonomia financeira às IES para que estas 
possam sabiamente gerir os escassos recursos disponíveis e encontrar outras fontes de 
receitas. Uma fonte a que normalmente se recorre consiste nas propinas dos alunos. 
 

Daí, ligada à questão do acesso está a comparticipação dos estudantes no 
financiamento do ensino superior. Esta é uma questão polémica. Há (i) os que concordam, 
(ii) os que não concordam, mas não se opõem quando o Estado não possui condições para 
suportar um acesso gratuito e (iii) os que discordam absolutamente, por ser um direito 
fundamental que se confere a todos os cidadãos. Um ponto consensual é o apoio a grupos 
mais carenciados, para resguardar os princípios da equidade e da igualdade. 
 

Os estudantes recorrem aos direitos fundamentais consagrados na Constituição para 
justificar o não pagamento das propinas. Contudo, mesmo dentro deste grupo, existem os 
que estão totalmente contra o pagamento das propinas (Élio Jesus) e os que ainda 
ponderam a situação socioeconómica do país e das famílias (João A.) que, tendo de pagar, 
entendem que tal contribuição deveria ser proporcional ao rendimento familiar do aluno e 
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não se deveria aplicar uma taxa única (Filomena Henrique). Todavia, frisam, uma vez 
mais, que a educação não deve constituir um encargo para os estudantes, porque é um 
direito fundamental que lhes assiste e as famílias não têm capacidade financeira para os 
suportar. Ramos Horta e Emília Pires são peremptórios em afirmar que o acesso deve ser 
gratuito, por duas razões básicas: se, por um lado, as famílias não estão dotadas para 
assumir este encargo, por outro, a educação deve ser vista como um investimento 
prioritário da nova nação. No campo oposto estão os que entendem a comparticipação dos 
alunos (Pe. Filomeno, R. Corte-Real, J. Teixeira; Lucas Costa, J. Câncio) como uma 
política de responsabilização e de mérito, benéfica  para os alunos e respectivos familiares. 
Mas, deve ser regulada pelo governo, evitando-se a anarquia total de cobranças (Benjamim 
C. R.). Além disso, o Estado não tem recursos para suportar um ensino superior gratuito, 
apesar de estar consagrada na Constituição a gratuitidade da educação (M. Tilman). 
Contudo, independentemente das posições tomadas, deve providenciar-se um sistema de 
apoio aos mais carenciados (RH, J. Teixeira, João Aparício). Actualmente, o Estado 
financia a Universidade Nacional em 70%, sendo a contribuição dos estudantes quase 
simbólica (Lucas Costa). Saldanha frisa que as IES devem ser mais empreendedoras e 
procurar fontes de financiamento alternativas, nomeadamente com a indústria, embora este 
sector económico, em TL, ainda seja bastante débil. No entanto, deve ser incentivada a 
relação universidade / indústria. 
 
 
Outras questões 
 

A QUALIDADE é, sem dúvida, a questão de fundo de enorme preocupação para 
todos os intervenientes. A falta de recursos humanos qualificados, particularmente de 
docência, é um indicador normalmente apontado como justificativo da falta de qualidade 
do ensino em Timor-Leste. Portanto, uma forte aposta na formação e qualificação de 
quadros académicos e técnicos e, talvez, em melhores condições de trabalho (melhores 
incentivos) seria a chave para mudar o cenário de tão grandes dificuldades. E aqui, o papel 
do ES é fulcral. Aliás, tanto o Estado como as IES têm um papel a desempenhar na 
promoção da qualidade: (i) o Estado através de medidas políticas e (ii) as IES no maior 
foco em disciplinas de maior vantagem competitiva, com perspectiva de se tornarem 
centros de excelência. A competitividade poderá ser um catalisador da promoção da 
qualidade no sistema de ensino superior. 
 

Como nota de recomendação, salientaram a importância (i) das políticas de ensino 
superior; (ii) da legislação - particularmente no controlo da criação de novas instituições de 
ensino superior, quer públicas quer privadas, e da Carreira Docente; (iii) da existência de 
um Currículo Mínimo Nacional; (iv) da criação de mecanismos de avaliação e acreditação 
e (v) do conhecimento de sistemas de ensino superior de países vizinhos, por forma a 
dimensionar a mobilidade a nível da região continental. Há, também, quem levante a 
questão da língua como um obstáculo ao desenvolvimento dos graus mais avançados 
(mestrados e doutoramentos). Por ser uma área bastante vasta, há alguns interlocutores que 
recomendam a formação de uma associação de investigadores para aprofundar estas 
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questões em Timor-Leste.  
 

Em resumo, da análise das transcrições das entrevistas observou-se, pois, uma certa 
unanimidade em determinadas questões e noutras divergências. Assim, todos os 
entrevistados concordaram que: 

 
o o papel do ES em TL é fundamental para o desenvolvimento e sustentabilidade de 

Timor-Leste; 
o a autonomia institucional é um princípio elementar das IES a preservar e a 

promover; 
o a qualidade do ensino superior é uma questão de máxima importância a promover 

por todo o sistema educativo; 
o as formações técnicas e profissionais, de média e curta durações, devem ser uma 

opção séria a considerar para responder aos desafios actuais de Timor-Leste. 
 

As questões que levantaram algumas divergências foram as seguintes: 
 

o A política de acesso ser aberta, restrita ou mista. Acesso misto no sentido de ser 
aberto para as escolas e colégios e restrito para as universidades; 

o No financiamento, uns argumentam que o Estado deve assumir toda a 
responsabilidade. Outros que deveria ser partilhado pelos estudantes, enquanto 
alguns defendem que esta política deve ser balançada com a capacidade financeira 
das famílias e do Estado; 

o O tipo de serviços ou estrutura de graus que o sistema deveria comportar vai desde 
assumir todos os níveis, até àqueles que defendem a conferência de apenas o 
primeiro grau, ficando os restantes adquiridos fora de Timor-Leste. 

 
As entrevistas revelaram ainda um certo distanciamento, e até desconhecimento, 

em relação ao processo de Bolonha. 
 
Outras preocupações emergentes das entrevistas foram: 
 

o Enquadramento legal, particularmente no controlo da criação de novas IES; 
o Qualidade / avaliação; 
o Limitações de recursos, nomeadamente de quadros de docência; 
o Formação e qualificação dos professores; 
o Criação de uma associação de investigadores na área educativa. 
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CONCLUSÃO 
 

É indiscutível e reconhecido por todos os actores que o maior problema de Timor-
Leste é a falta de quadros técnicos, particularmente intermédios, para responder 
adequadamente aos tremendos desafios de Timor-Leste, na busca de um desenvolvimento 
sustentável e da redução da pobreza extrema existente. O modo de responder a esta 
carência e de produzir estes recursos de forma exequível e sustentável é uma questão que 
levanta alguma divergência de opiniões. 

 
Este estudo tentou, através da análise comparativa de teorias sobre os sistemas de 

ensino superior e do estudo de casos múltiplos, apresentar as diversas opções existentes, 
detalhando. para cada uma delas, as filosofias, estratégias e objectivos. 

 
Uma análise SWOT dos diferentes sistemas permitiu identificar os pontos fortes e 

fracos, oportunidades e ameaças, como base para fundamentar a escolha. 
 
Não se tinha a expectativa de encontrar soluções susceptíveis de serem 

“transplantadas” para o contexto de Timor-Leste. Antes se considerou fundamental 
conhecer as razões que conduziram à adopção de um sistema ou se escolheu uma certa 
arquitectura de ensino superior para responder a determinados desafios específicos.  

 
Verificou-se que cada sistema tinha um percurso próprio e se moldava de acordo 

com as particularidades do contexto cultural, social, político e económico do país. Embora 
alguns factores globais tendam a ser comuns a todos os sistemas, as opções estratégicas de 
cada país atendem sempre a critérios conjunturais nacionais e regionais. Portanto, o que 
torna as estruturas de ensino superior diferentes umas das outras são as políticas adoptadas 
e o tipo de intervenção que o Estado pode e deve ter no sistema e o tamanho e anos de 
antiguidade dos respectivos sistemas (Kogan et al: 2000)185.  

 
Hoje também já se fala no mercado como possível agente regulador dos sistemas. 

Assim, dependendo dos períodos, as políticas reformadoras (de expansão ou outras) do 
ensino superior não seriam apenas desencadeadas para atender ao grande aumento da 
procura, mas fundar-se-iam, também, na ideia de que através destas políticas se possa fazer 
com que o ensino superior seja um meio capaz de defender os interesses nacionais no 
mercado concorrencial internacional (Kogan et al: 2000).  

 
Contudo, a configuração sistémica poderá igualmente advir de um desenvolvimento 

aleatório do próprio sistema, sem necessariamente haver uma intervenção do Estado, como 
parece ser o caso do sector não-universitário da França. Da análise SWOT notou-se uma 
maior homogeneidade em sistemas pequenos, correndo riscos de se tornarem obsoletos e 
ultrapassados. E, nos sistemas de maior dimensão e complexidade, o mercado assume 

                                                 
185 KOGAN, M., BAUER, M., BLEIKLIE, I. e HENKEL, M. (2000). Transforming Higher Education – A 
Comparative Study. Gateshead: Athenaeum Press. 
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importância na promoção da diversidade sistémica, mas tem igualmente um lado perverso 
de diminuir essa mesma diversidade por efeito de “imitação”. Esse risco pode ser 
contornado se o Estado definir claramente a missão e o papel dos subsistemas que o 
constituem. A tendência geral, à luz das teorias estudadas, é de que os sistemas, para 
promoverem diversidade sem “derivas”, caminham para uma estratificação explícita de 
sistemas. 
 

A análise e ponderação destas constatações e considerações foi usada para articular 
e fundamentar uma proposta de sistema para Timor-Leste. Esta recaiu sobre um sistema 
dual, por ser aquele que, segundo a nossa perspectiva, melhor se adapta e atende às 
necessidades da actual conjuntura do país e aquele que poderá criar boas bases para uma 
estrutura mais ampla e diversificada. 

 
A proposta foi testada em relação à capacidade de resposta para a procura de ensino 

superior e a formação de quadros. Os resultados são animadores. 
 
Esta proposta foi ainda posta à consideração de várias personalidades de diferentes 

quadrantes do ambiente académico, político e social de Timor-Leste e parece acolher 
concordância sobre alguns dos seus pressupostos e características. As respostas mostram 
que todos apoiam a ideia de um sistema que possa dar uma resposta rápida aos desafios da 
reconstrução, nomeadamente na produção de técnicos de nível médio, e também encontrar 
formas de melhorar a qualidade do sistema educativo como um todo, começando por gerar 
bons profissionais e diplomados.  

 
Conclui-se que a proposta de introduzir um novo subsistema no actual “sistema” 

universitário, de cariz mais técnico e vocacional, que possa servir simultaneamente as 
carências do mercado e melhorar a preparação dos estudantes para o ensino universitário, 
vai ao encontro das aspirações e pode responder aos desafios de Timor-Leste.  
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ANEXO I - ANÁLISE AMBIENTAL DO ENSINO SUPERIOR  
 

Quadro I – Desafios ou Forças Responsáveis na Remodelação do Ensino Pós-Secundário 

 FORÇAS NORMALMENTE RESPONSÁVEIS NA DINÂMICA DE UMA INDÚSTRIA 
Mudanças das 

condições sociais ou 
desafios 

Poder negocial dos 
clientes 

Poder negocial dos 
fornecedores 

Ameaça de entrada 
de novas 

organizações 

Ameaças de serviços 
substitutos 

Inovação nas 
tecnologias 
fundamentais 

Intensidade de 
concorrência 

Padrões de 
diversidade 

Grupos mais 
definidos; aumento 
em número. 

Grupos políticos 
mais fortes e em 
maior número. 

Associações e 
instituições das 
minorias étnicas. 

Novos programas e 
serviços. 

Novas perspectivas 
académicas e de 
investigação. 

Entre estudantes e 
instituições. 

Revolução 
telemática 

Aumento em acesso 
e número; 
necessidades 
individuais. 

Firmas da telemática 
controlam os 
recursos-chave 
educacionais. 

Firmas de 
telecomunicações, 
computação e 
informação. 

Firmas de formação e 
fusão de 
telecomunicações e 
passatempos. 

Novas formas 
interactivas. 

Novas competições 
transversais na 
indústria. 

Reformas em 
“Qualidade” 

Maior foco nas 
necessidades de 
aprendizagem. 

Maior atenção nas 
necessidades dos 
clientes. 

-------------- Novas opções de 
formação “Minor”. 

Novas formas de 
gestão; utilização 
limitada dos 
académicos. 

Melhoramento da 
eficiência e eficácia.   

Produtividade 
Económica 

Maior pressão em 
carreiras orientadas. 

Necessidades do 
governo e da 
indústria. 

Novo papel ou 
padrões inter-
organizacionais. 

Novos grupos e 
agências de governo. 

Poderá redireccionar 
o ensino e a 
investigação. 

Regional, estadual 
ou nacional (novas 
formas). 

Reaprendizagem 
pós-secundária 

Novos grupos de 
estudantes pós-
secundários. 

Fontes de 
financiamento 
dependentes do 
empregador.  

Emergência de novas 
formas. 

Programas 
educacionais, 
governamentais e 
privados  

Ênfase na entrega e 
em conteúdos 
personalizados.  

Mercado definido; 
diversas fontes 
potenciais. 

Globalização dos 
“scholarship” 

Não está claramente 
definida; é altamente 
especializada. 

Potencialmente, 
nações e instituições. 

Normalmente são 
informais e limitadas. 

Início do uso da 
tecnologia. 

Tecnologia 
tradicional ou nova. 

Ainda por 
determinar. 

 
Obs.: Sendo a questão dos problemas de financiamento transversal e universal, ela é assumida logo à partida.  
 
Ref.ª: PETERSON, M., DILL, D., METS, L. and associates (1997). Planning and Management for Changing Environment. San Francisco: Jossey-Bass. 
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ANEXO II - AS CINCO FORÇAS DE PORTER 
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ANEXO III – CÁLCULO DAS ESTIMATIVAS SOBRE PRODUÇÃO DE GRADUADOS 
 
CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DE QUADROS 
 
► ESTIMATIVAS: 2010 - 2015 
 

O sistema de ensino superior dual proposto, composto por dois sectores, (A) 
universitário e (B) de escolas técnicas e colégios de curta duração, tem a perspectiva de, 
num período de 5 a 10 anos, após o seu arranque em 2006, proporcionar a Timor-Leste um 
leque diversificado e maximizado de diplomados e quadros. 
 

Admitindo-se que a duração média dos cursos de graduação é de 3 e 4 anos para o 
sector Universitário e 2 anos para o sector de Escolas Técnicas e Colégios e que o sector 
Universitário absorverá 30% da procura projectada pelo CEIDET1 e o sector de Escolas 
Técnicas e Colégios absorverá 50% dessa procura. 
 

Admitindo ainda que a política de acesso (30% S. Univ. e 50% S. E.T. e C.) se 
manterá até 2011 e que o ano zero de arranque da implantação do sistema dual é 2006, não 
sendo, portanto, considerado o número de estudantes universitários no ensino superior em 
2001. 
 
 Considere-se, finalmente, que o SES proposto não permitirá que nenhum aluno se 
matricule após duas reprovações ao longo do curso. 
 
(As projecções até 2015 apenas dizem respeito aos valores da procura entre o período de 2006 a 2011, 

projectados pelo CEIDET (2003) e a metodologia usada é a mesma do CEIDET) 

 
Com base neste quadro de pressupostos, analisemos três cenários possíveis para 

ambos os sectores2: 
 

(1) Cenário I – Optimista: Considerar que, do total de alunos que entrar no 
sistema DUAL de ensino superior em cada ano lectivo, entre o período 2006-
2011, metade são alunos de elevado rendimento (com uma taxa de sucesso de 
95%) e que a outra metade são alunos de mais baixo rendimento, mas ainda 
com uma taxa de sucesso de 85%. A taxa média global de sucesso será, pois, 
de 90%. 

 

                                                 
1 Centro de Estudos em Inovação e Dinâmicas Empresariais e Territoriais (2003). Estudo de Mercado: 

Criação da UCTL. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
2 Readaptado do estudo realizado pelo CEIDET. 
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(2) Cenário II – Intermédio: No total do número de alunos que entrar no 

respectivo sector do sistema DUAL, em cada ano lectivo, entre o período 2006-
2011, considerar que metade desses alunos são alunos de elevado rendimento 
(com uma taxa de sucesso de 95%) e a outra metade são alunos de baixo 
rendimento (taxa de sucesso de apenas 55%) com uma taxa média global de 
sucesso de 75%. 

 
(3) Cenário III - Pessimista: No total do número de alunos que entrar no 

respectivo sector do sistema DUAL, em cada ano lectivo, entre o período 2006-
2011, considerar que metade desses alunos são alunos de elevado rendimento 
(com uma taxa de sucesso de 70%) e a outra metade são alunos de baixo 
rendimento (taxa de sucesso de apenas 50%) com uma taxa média global de 
sucesso de 60%. 

 
 

Torna-se igualmente interessante estimar, para cada cenário, o número de docentes 
e instituições necessários à viabilização destas simulações e, assim, ter uma ideia 
aproximada dos recursos a investir. Para isso há que estabelecer os seguintes pressupostos: 
 

(i) O rácio médio de professor / aluno é de 1/25 para o sector universitário e 1/15 para 
o sector das escolas técnicas e colégios; 

(j) No sector das escolas técnicas e colégios, cada instituição abrange, em média, cerca 
de 300 estudantes. No sector universitário, esta preocupação é insignificante, visto 
a capacidade de absorção das instituições estar dependente da sua dimensão. 

 
Aqueles cenários conduzem a comportamentos do sistema que se traduzem em 

indicadores que constam das tabelas. 
 
 
 
 
 
Obs.: Os cálculos estão disponíveis apenas em versão electrónica.
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SECTOR UNIVERSITÁRIO (Absorve 30% da procura) 
 
Cenário OPTIMISTA  
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
ADMISSÃO 2.468 2.797 3.323 3.691 3.700 4.174 

Participação 2.468 5.264 8.588 11.063 12.493 13.724 
       
Docentes 99 211 344 443 500 549 
       

    Bacharel Mestre TOTAL 

 

Graduados em 2010     2.915 550 3.465 

Graduados em 2015     13.114 6.039 19.153 

 
 
Cenário INTERMÉDIO 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ADMISSÃO 2.468 2.797 3.323 3.691 3.700 4.174 

Participação 2.468 5.264 8.588 11.323 13.093 14.501 
       
Docentes 99 211 344 453 524 580 
       
    Bacharel Mestre TOTAL 

 

Graduados em 2010     

 
2.087 

 
373 

 

2.460 

Graduados em 2015     10.394 4.336 14.730 

 
 
Cenário PESSIMISTA 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
ADMISSÃO 2.468 2.797 3.323 3.691 3.700 4.174 

Participação 2.468 5.264 8.588 11.705 13.922 15.574 
       
Docentes 99 211 344 468 557 623 
       
    Bacharel Mestre TOTAL 

 

Graduados em 2010     1.230 125 1.355 

Graduados em 2015     8.462 2.879 11.341 
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SECTOR DE ESCOLAS TÉCNICAS E COLÉGIOS (Absorve 50% da procura) 
 
Cenário OPTIMISTA  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ADMISSÃO 4113 4661 5538 6152 6167 6956 

Participação 4113 8774 10970 12697 13508 14455 

       

Docentes 274 584 731 846 900 964 

Instituições 14 28 37 42 45 48 

       

Formados em 2010     6221 6868 13.089 

Formados em 2015     16592 16785 33.377 

 
 
Cenário INTERMÉDIO 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ADMISSÃO 4113 4661 5538 6152 6167 6956 

Participação 4113 8774 11834 14245 15316 16513 

       

Docentes 274 854 789 950 1021 1101 

Instituições 14 28 39 47 51 55 

       

Formados em 2010     3737 6868 10.605 

Formados em 2015     12738 16785 29.523 

 
 
Cenário PESSIMISTA 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ADMISSÃO 4113 4661 5538 6152 6167 6956 

Participação 4113 8774 12790 15786 17122 18561 

       

Docentes 274 584 853 1052 1141 1237 

Instituições 14 29 42 53 57 62 

       

Formados em 2010     3271 5068 8.339 

Formados em 2015     11546 15388 26.934 

 
Obs.: De notar que, em cenários pessimistas, são sempre precisos mais recursos, quer em docência ou 

instituições, visto a percentagem de reprovações ser maior que a dos outros cenários e as entradas manterem-

se à mesma percentagem de acesso. Como resultado, a acumulação de alunos no sistema é maior. Os dados 

nos primeiros dois anos mantêm-se inalteráveis de cenário para cenário, porque as primeiras prescrições 

apenas se registam após dois anos de reprovação. 
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� QUADROS QUALIFICADOS (Superiores + intermédios) 
 
 C. Optimista C. Intermédio C. Pessimista 
2010 16.554 13.065 9.694 
2015 52.530 44.253 38.275 
 
 

Desta simulação, verificamos que a taxa bruta de inscrição3 passaria de 5% em 
2001 para 23% em 2011. Portanto, segundo os conceitos de M. Trow (1975), o sistema 
caminha claramente para uma massificação do ensino superior, por este valor se situar num 
intervalo percentual de [15 a 45]. A consequência desta massificação é expressiva. O 
aumento do número de graduados qualificados (quer académicos, técnicos superiores ou 
intermédios) é bastante significativo, isto sem ter em conta o actual número de estudantes 
universitários a frequentar o ensino superior, que terminarão os seus estudos num futuro 
próximo. 
 

                                                 
3 Por dificuldades de obter dados concretos sobre a população de TL por faixa etária para o ano de 2001 e de 
2011, recorreu-se aos dados do seguinte site americano: http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html 
(1.08.2005). Infelizmente, a divisão etária disponível desta fonte não coincide com a faixa etária relevante 
para o ensino superior normalmente considerada, que é dos 18-25 anos de idade. Contudo, para fins 
meramente indicativos, basear-nos-emos numa faixa etária aproximada. Tal faixa seria de 20-29 anos, uma 
vez que as projecções se baseiam numa rede escolar de 2001, cuja taxa bruta da escola básica é bastante 
superior à taxa líquida: 114% contra 94% (fonte: CEIDET:2003). Isto significa que muitos destes alunos têm 
uma idade fora da relevante para o nível de ensino que frequenta. São definitivamente mais velhos por terem 
perdido anos de estudo, devido aos acontecimentos de instabilidade. Assim, Pop.2001[20-29]=128.715 contra 
os 6500 estudantes universitários; Pop.2011[20-29]=235.344 contra 53.738 estudantes inscritos no ensino 
superior (total das admissões, quer no sector universitário, quer no sector das escolas técnicas). 
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ANEXO IV – PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

Timor-Leste enfrenta hoje importantes desafios económicos, sociais, políticos, enfim, 

de desenvolvimento. 

 

(1) Num contexto de tão grandes desafios, que papel deve o Ensino Superior desempenhar 

em TL?  

 

(2) Quanto ao acesso, como seria?  

Aberto a todos os que terminam os seus cursos secundários?  
i. Se “sim”, admitiria ciclos curtos no ensino pós-secundário (< 2 anos) para 

formação profissional de técnicos intermédios (nível 4)?  
� Poderia ser ainda uma forma de os estudantes se prepararem para serem 

bem sucedidos nos GRAUS superiores (bacharelatos ou licenciaturas)? 
(…ou seja, serviria não só como meio para qualificar técnicos, em áreas 
específicas, capazes de atender a necessidades imediatas do mercado de 
trabalho, mas também ser uma plataforma de transição para o ensino 
universitário.) 

ii. Se “não”, como seria feita a selecção? Por exames nacionais, média obtida do 
ensino secundário...? 
� Mesmo nesta opção, ainda admite como desejável a oferta de cursos pós-

secundários curtos? (ver alínea anterior (i)) E o acesso a estes seria 
igualmente restrito? 

 

(3) Qual seria a missão do Ensino Superior, ou melhor, que tipo de serviços (cursos curtos, 

bacharelatos ou licenciaturas, mestrados, doutoramentos) deve o ES oferecer a médio e 

longo prazos? Se tivesse que ordená-los por ordem hierárquica, do mais importante para o 

menos importante, como seria?  
� E qual o lugar da investigação naquela missão (fundamental / aplicada)?  

 

 

(4) Qual deveria ser o papel do Estado num futuro SISTEMA de Ensino Superior, quanto 

a: 
(i) Autonomia institucional?  
(ii) Financiamento? Como seria sustentado o Ensino Superior? Seria 

participado pelos alunos e familiares? 

 

 

(5) Actualmente, na Europa, está em desenvolvimento um processo de harmonização de 

graus (processo de Bolonha) que visa a adopção de 3 ciclos, para obtenção dos GRAUS de 

bacharelato / licenciatura (3 ou 4 anos), mestrado (1 ou 2 anos) e doutoramento (3 ou 4 
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anos) e formação ao longo da vida. Vê interesse em que TL, ao desenhar um SES, adopte 

este tipo de organização dos graus? 

 

(6) Existe ainda alguma recomendação ou sugestão que queira especificar? 

 

 

 

Lisboa, _____ de Junho de 2005 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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ANEXO V – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS E DOS CONTRIBUTOS 
 
 
 
 
 
 

 
APENAS DISPONÍVEL EM DOCUMENTO PROVISÓRIO. 

 

 


