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Artigo de opinião 
Por Lúcio Neto Amado 

 
 

Ensino Superior em São Tomé e Príncipe – Quo Vadis? 
 

 O Ensino Superior em São Tomé e Príncipe parece navegar, metaforicamente 
falando, sem bússola nem outro qualquer instrumento de navegação à vista, num mar 
turbulento de incertezas, sem qualquer rumo definido, na concretização dos objectivos 
que se deseja para o desenvolvimento sustentado do País. 
 É de todo desejável que se abra um espaço de discussão pública sobre o destino, 
a função efectiva dos professores, dos alunos e da Instituição Universitária no seu todo, 
não esquecendo o papel crucial da Direcção-Geral do Ensino Superior. 

A Universidade deve no contexto São-Tomense catapultar o conhecimento e o 
saber na concretização de melhoria de vida dos cidadãos trazendo para o panorama 
nacional melhores licenciados e investigadores qualificados que ajudem, por exemplo o 
café e o cacau a terem melhor produção, sem a presença de insectos e outras pragas 
que afectam a produção desses produtos que têm um padrão considerado de excelência 
no mercado estrangeiro. O turismo precisa, também de quadros bem formados saídos 
das carteiras das nossas Universidades para trazerem mais e melhores soluções para o 
tão ansiado Turismo sustentado. 

O problema que envolve o Ensino Superior no nosso país é, no seu todo, deveras 
intrincado na sua concepção e, bastante periclitante na sua análise. 
 Tomemos, assim, como ponto de partida os seguintes pressupostos: 

 o recrutamento de docentes; 
 as instalações e a sua modernização no actual contexto do país; 
 os alunos – custo de cada aluno ao erário público; 
 o grau de exigência que se deseja para o Ensino Superior; 
 a faceta cultural – desporto, música, teatro, clube de cinema, dança. 

 
O recrutamento de docentes constitui um mistério nas Instituições de Ensino 

Superior público e privado. Constitui um mistério porque alguns professores – 
considerados, por exemplo, na USTP1 como Professores Extraordinários – são 
seleccionados (?) sem que se conheça, publicamente os critérios pelos quais se rege a 
admissão de docentes. Este episódio parece ser pernicioso, do ponto de visto ético, 
moral e de justiça laboral. 

Ético, porque as regras deveriam ser suficientemente claras para se evitar o provável 
favorecimento de candidatos com a seguinte característica: candidatos que pertençam 
à mesma freguesia ou que residam na mesma rua; que partilhem o mesmo culto, 
religioso; que sejam adeptos do mesmo clube desportivo; que militem no mesmo 
Partido Político; que, no caso de indivíduos do sexo feminino, possam conceder outro 
tipo de favorecimento e vantagens. 

                                                           
1 Estas são as iniciais da Universidade Pública de São Tomé e Príncipe. 
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Moral surge como uma regra «suprema» da sociedade baseada em princípios 
valorativos que possibilitem o desempenho de funções de acordo com o mérito e a 
preparação científica e técnica do candidato. 

A Justiça laboral tem, grosso modo, a ver com as competências e as qualificações de 
cada cidadão. Não é curial um indivíduo desempenhar um cargo de tamanha 
responsabilidade, sem ter as habilitações e a preparação exigida para tal. 

Ficamos com a sensação de nunca se ter assistido ao longo de décadas de existência 
das Universidades públicas e privadas, a um pedido de recrutamento de docentes (tanto 
no Jornal Parvo ou Tela Nom, os mais recentes, para não falar das várias publicações 
jornalísticas, que no entanto desapareceram do espectro da Imprensa escrita) onde 
constasse: 

A Universidade (USTP; Lusíada; IUCAI) pretende contratar Professores em tempo 
integral ou em tempo parcial nas seguintes áreas científicas!!! 

- Direito  
Com especialização em Direito Constitucional; 
- Matemática 
Com especialização em Análise Matemática; 
- Antropologia 
Com especialização em Antropologia das Religiões… 
- Nome do(a) candidato(a); - data e local de nascimento; - habilitações literárias (ser 

titular do grau de Doutor ou em fase de conclusão do Doutoramento); - domínio da 
língua portuguesa e inglesa, falada e escrita; - instituições onde ensinou; - ter 
publicações científicas relevantes na área a que se candidata; - demonstrar mérito 
pedagógico; - o número de vezes em que participou no júri de provas de defesa de tese 
de Mestrado e/ou de doutoramento; - outros elementos abonatórios da capacidade do 
candidato. 

Nota - as candidaturas deverão incluir uma carta de motivação para desenvolver 
actividade docente na Universidade, o curriculum vitae actualizado, cópia de três 
publicações científicas consideradas mais relevantes e comprovativas dos elementos 
curriculares. 
 Enfim este será um perfil (existem outros) que dará, em princípio, alguma 
credibilidade às instituições, visto partir-se do pressuposto que existe alguma 
transparência no método de selecção dos potenciais candidatos, o mesmo tendo em 
conta as limitações próprias da oferta nacional de quadros com perfil mais exigente. 
Remuneração 
 Não é possível no século XXI um professor universitário chegar ao fim do mês e 
receber uma remuneração tão baixa para o cargo que desempenha, relativamente ao 
praticado noutras instituições, é claro. Qualquer coisa está mal nisto tudo. Um professor 
tem a responsabilidade de preparar e formar engenheiros, médicos, economistas, entre 
outros e não deve chegar ao fim de quatro (4) meses de estar a leccionar (Setembro, 
Outubro, Novembro, Dezembro) sem ver a cor do dinheiro, como acontece na 
Universidade pública. Na Universidade privada, sem opinar sobre qual delas tem melhor 
desempenho. O exemplo acabado disso está espelhado no programa transmitido no 
noticiário da TVS (televisão pública São-Tomense) onde o processo parece ser 
semelhante: a greve geral dos professores.  
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Quando chega o “bolo” – leia-se o pagamento de honorários – na USTP, as 
Finanças cobram o IRS sobre o total do dinheiro recebido, em vez de descontar mês a 
mês como supõe-se estar ou presume-se estar estipulado na Lei.  
 Partindo do princípio que o professor deve comprar livros para preparar as suas 
aulas, fica-nos um amargo de boca muito grande, porque não sobra ao docente nada, 
em termos monetários para o fazer. O professor devia ter um seguro de vida (colectivo) 
que o protegesse de agressões, de acidentes e outro tipo de situações anómalas que, 
eventualmente possam ocorrer, dentro da Universidade. Vai daí passo a passo, mas não 
ignorar. 

Quanto às Instalações onde funcionam as aulas, os Serviços Académicos, a 
Reitoria e os Serviços Administrativos devem ser, nas três Universidades (USTP, Lusíada 
e IUCAI) mais funcionais e mais humanizadas. 

Tomemos como exemplo instalações específicas como é o caso de biblioteca 
(necessário haver um/a bibliotecário/a com formação adequada) que necessita ser 
apetrechada com livros, de computadores, com revistas especializadas e outros 
utensílios. Os laboratórios fazem parte do ADN de qualquer Universidade. Sem 
laboratório não há cursos técnicos (enfermeiros, engenheiros, biólogos, etc.). As salas 
de aula precisam ter internet; ter uma iluminação adequada; a limpeza e arrumação 
devem ser feitas no final de cada turno (manhã, tarde e noite). 

Os alunos são, sem sombra de dúvidas, os protagonistas das Universidades. Sem 
eles não há aulas, não há investigação, não há vida académica. 

Necessário se torna fazer-se um rácio no sentido de se apurar quanto custa ao 
Erário Público a formação de um aluno que entra para a Faculdade e leva os 
quatro/cinco anos a concluir a Licenciatura. Há que se criar, preferencialmente um 
gabinete/departamento para os pós-graduados afim de se saber quantos licenciados 
obtiveram emprego e quantos se encontram no desemprego. Aqui entra a Estatística. 

O grau de exigência que se deseja para o Ensino Superior deve ser assumido por 
todos os actores do processo ensino-aprendizagem, nomeadamente professores, 
investigadores, alunos e os dirigentes. É de todo, salutar haver um maior controlo sobre 
os certificados de habilitações literárias passadas pelo Escolas do ensino secundário. Os 
planos de estudos devem, nalguns casos, ser reestruturados, introduzindo-se nos 
respectivos currículos, Cadeiras novas ou, subtraindo-se outras, de acordo com a 
filosofia e os objectivos que norteiam cada Curso. 

Os currículos precisam contemplar cadeiras com uma parte humanística e outra 
de cultura geral. Deve-se criar cursos que julgamos pertinentes para a nossa sociedade: 
Licenciatura em Fisioterapia2; em Educação Física e Desporto, em Gestão do Desporto3; 
em Psicologia4; em Ciências Políticas, em Artes (Teatro, Cinema, Pintura Música, 
Arquitectura, Belas Artes) entre outros. A língua portuguesa deve ser, também 
transversal a todos os cursos. 

                                                           
2 A Licenciatura em Fisioterapia justifica-se pelo facto de haver politraumatizados (provocados por acidentes que 
ocorrem no quotidiano com motos, carros), indivíduos que recuperam de patologias como a trombose; atletas que 
precisam de ser recuperados de lesões traumáticas desportivas. Alguns clubes e as representações desportivas 
nacionais parecem funcionar com massagistas (?) cuja formação, não oferece, provavelmente garantias de sucesso. 
Esta Licenciatura parece ter, pernas para andar numa sociedade como a nossa.  
3 Está em anexo uma proposta de Plano de Curso dessas duas Licenciaturas. Esse Plano de Curso pode ser assumido 
por qualquer uma das três instituições (USTP, Lusíada, e IUCAI) que queiram introduzir no seu espectro curricular um 
Instituto Superior de Educação Física. 
4 Torna-se necessário haver licenciados nessa área para intervirem, sobretudo nas Escolas. A sociedade no seu todo, 
precisa, também de psicólogos para diagnosticar o dia-a-dia dos São-Tomenses e, o que vai na alma de cada cidadão. 
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Não se deve perder de vista que se (torna necessário) deve criar uma Cadeira 
semestral, obrigatória, de História de São Tomé e Príncipe, transversal a todos os cursos, 
leccionado, preferencialmente no último ano de cada Licenciatura. De igual modo criar-
se uma Cadeira de Introdução à Ciência Política5. 

A faceta cultural não se pode dissociar da Universidade. É uma componente 
fundamental para qualquer Instituição do Ensino Superior. A Universidade não é um 
lugar onde só se dá a matéria do curso que pretendemos seguir. Seria de todo desejável 
que as instituições Universitárias, também contemplassem actividades nos domínios de 
educação para a cidadania, cultura, desporto, música interpretada por Tunas (grupo 
musical) académicas escolares, teatro experimental universitário, clubes de cinema e de 
dança devem fazer parte da vida permanente do estudante.  

Tomamos conhecimento, através da TVS (Televisão de São Tomé e Príncipe) da 
realização de um campeonato (?) Nacional Universitário 2018, na modalidade de 
Futebol, onde aparecem escolas como o Centro Politécnico; Escola Profissional de Água 
Grande e SERCON. Provavelmente, a Escola José Leal Bouças (Santo Amaro) e a Escola 
Adão de Deus Lima (Santana) poderiam ter participado também, caso tivessem equipas. 
A Federação do Desporto Universitário de São Tomé e Príncipe que publicitou esse 
evento, que decorre de 19 de Maio a 02 de Junho deve consultar as suas congéneres 
estrangeiras para se certificar que os campeonatos universitários têm lugar ao longo de 
um ano lectivo e não do período que aparece nos cartazes publicitários. Nos referidos 
campeonatos só se inscrevem Associações Académicas universitárias (Públicas e 
Privadas) de São Tomé e o Polo Universitário da Região Autónoma da Ilha do Príncipe 
(Universidade Pública). 

 
Para concluir pensamos que os alunos das Universidades em geral têm, hoje, 

ferramentas que os possibilita questionar, visceralmente os professores e o Ensino 
Superior em relação a matéria a ser ensinada. Essas ferramentas são a tecnologia de 
Informação e os media, que levam as Universidades a terem dificuldades em dar 
respostas consentâneas com o objectivo a que se propõe as instituições deste nível de 
ensino. 

A Universidade hoje configura-se como um espaço alargado de cultura e de 
aprendizagem onde cada aluno deve ter a oportunidade e a capacidade de ajudar a 
esbater as desigualdades que ocorrem na sociedade em que se encontra inserido.  

A contextualização das acções constitui também um elemento de primordial 
importância na formação dos alunos rumo ao saber que o Ensino Superior deve 
proporcionar a todos os seus agentes. 

Naturalmente que todos nós devemos pugnar para que as Instituições de Ensino 
Superior ofereçam aos nossos concidadãos um ensino com um mínimo de qualidade que 
potencie o desenvolvimento da nossa Pátria. A componente cultural, voltamos a 
salientar é fundamental nessa formação. 

Parece-nos também importante a criação de um espaço de discussão entre os 
pares (os três Reitores) das instituições que existem neste momento em São Tomé e 
Príncipe. O referido espaço de troca entre os pares (as três Universidades) poderá 
funcionar como um sítio de acerto de (novas) ideias para o desenvolvimento do Ensino 
Superior na nossa Pátria. Privilegiamos, em suma, o desenvolvimento da governação 

                                                           
5 Introdução à Ciência Política é uma Cadeira fundamental para se perceber como funciona e quais os fundamentos 
da Política numa sociedade que se assume como um Estado de Direito. 
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académica/universitária para melhoria do Ensino Superior na República. O debate nesse 
«fórum» permitirá vislumbrar o envolvimento de docentes, investigadores e outros 
agentes universitários para encontrar respostas que permitam superar os actuais 
constrangimentos. 

Somos de opinião que é necessário criar-se um ranking das Universidades dos 
PALOP e Timor-Leste, para medir a velocidade a que as nossas três instituições andam. 
Teríamos no fundo uma Plataforma de troca de experiências (nomeadamente 
trabalhos/investigação científicos conjuntos, intercâmbio de professores e de alunos 
intra-instituições) periódicas. 

 Podíamos ser nós a sugerir, em primeira mão, como iniciativa nossa (!) aos 
outros PALOP e a Timor-Leste, essa possibilidade. 


