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Tendências da educação superior:
diversidade, relevância e qualidade
Pedro Lourtie1

1 Introdução
O presente artigo baseia-se na apresentação feita pelo autor na
řĶȱ¹ȱ ǰȱȱ£ȱȱŘŖŗřŘ. No título adotou-se
a expressão educação superior, ao invés de ensino superior, mais
ȱȱǰȱȱ³¨ȱ¥ȱ£³¨ȱȱ¹ȱȱǯȱ
Independentemente da discussão sobre a formulação, se educação
como objetivo ou ensino como parte do processo educativo e que
requer a aprendizagem para chegar à educação, considera-se que
as duas formulações recobrem o mesmo objeto. Serão usadas indiferentemente no texto.
Situação diferente é a do termo superior. No ensino superior
incluem-se, umas vezes, formações pós-secundárias que não conferem grau académico, apenas diploma, e outras vezes apenas as
formações conferentes de grau académico ou que requerem um grau
académico. Daí que se tenha vindo a difundir, designadamente em
organizações internacionais, a fórmula ensino terciário ou educação
terciária. Ou seja, a educação que se segue à secundária. Terminologia bem mais democrática, na medida em que indica apenas a
sequência e não sugere uma relação de superioridade.
ȱ ȱ Çȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¹ǰȱ ȱ ęȱ
1 Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal.
Řȱ řĶȱ¹ȱ ǱȱÇȱȱ ¨ȱȱ³¨ȱȱȱÇȱȱäȱȱÇȱǰȱŚǰȱśȱȱŜȱȱ£ȱȱŘŖŗřǰȱȱȱ
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ȬȬ¤ȱȱȱęȱȱȱȱ¥ȱ³¨ȱperior no atual contexto internacional, tanto para as instituições
como para os Estados. Contexto ou contextos, económicos e sociais,
sejam mundial, lusófono, europeu ou português, condicionantes e
indutores de mudanças, servem para ilustrar tendências gerais e
exemplos particulares de evolução e diferentes perspetivas.

Ř Expansão da frequência
Se há algo inquestionável na evolução da educação terciária
·ȱȱȱ¡¨ȱȱȱ³¨ȱęȱȱȱȱȱ
ȱ·ǯȱȱȱȱȱȱęȱŗǰȱȱ³¨ȱ
ȱȱȱȱȱřřȱäȱȱŗşŝŖȱȱȱŘŖŖȱ
äȱȱŘŖŗŘǯȱȱȱȱøȱȱȱȱŗşŞŖȱȱ
ŘŖŖŖǰȱȱŘŖȱǰȱȱȱȱŗŘȱȱȱȱȱȱ·ȱŘŖŗŘǯȱȱȱ¨ȱ·ȱȱȱȱȱȱ
da população, tendo a taxa de frequência em relação ao grupo etário
ȱȱŗŖƖȱȱŗşŝŖȱȱȱȱřŘƖȱȱŘŖŗŘř.
Os países membros da Comunidade dos Países de Língua PortuȱǻǼȱȱȱȱȱȱ¹ȱȱ
ȱǰȱȱȱ¦ȱȱęȱ
ǯȱȱęȱŘǰȱȱȱ¤ȱ·ȱȱ³äȱȱ
Nações UnidasŚ, mostra a evolução durante um século, com início no
ȱȱ¹ȱȱÇȱȱȱÇȱęȱȱǻǼǰȱ£ȱȱŘŖŗŖǰȱȱȱȱ£ȱȱȱÇȱ
ŗŖŖǯȱȱ³¨ȱȱøȱȱȱȱŗşşşȱȱŘŖŗŘǰȱȱ
ȱęȱřǯŗȱȱřǯřǰȱȱȱȱǰȱȱȱ
um forte crescimento do número de estudantes nestes países, com a
¡³¨ȱȱǰȱÇȱȱȱȱȱȱęȱȱ
ȱ·ȱǰȱȱȱȱęȱȱęȱŚ5.

řȱ ȱȱ ȱȱÇȱȱǰȱ¡ÇȱȱȱȱŘŖŗŚǯ
Śȱ ³äȱǰȱȱȱ³¨ȱǰȱ¨ȱȱŘŖŗŖǰȱȱ
ȱȱȱŘŖŗŗǯ
śȱ ȱȱȱȱȱęȱřȱȱŚȱ¨ȱȱ ȱȱÇȱȱǰȱ
¡ÇȱȱȱȱŘŖŗŚǯ
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