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Dia Nacional do Estudante – Símbolo da mobilização dos estudantes e do 
paradigma de uma educação para todos  
  

    O reconhecimento institucional pela Assembleia da República do dia 24 de Março como o 

Dia Nacional do Estudante remonta a 1987. Contudo, foi a partir de 1962, aquando a crise 

académica, que este se afirmou como um símbolo da participação e mobilização dos 

estudantes em prol de um novo modelo de educação: uma educação de e para todos. 

 

     Desde então, essa data tem sido assinalada, nomeadamente pelo movimento estudantil, 

para relembrar o longo caminho percorrido e no qual o movimento estudantil assumiu um papel 

decisivo, mas também alertar para o que ainda falta por percorrer, as dificuldades existentes e 

os desafios por alcançar.  

 

     O direito à educação é um direito basilar da nossa sociedade consagrado 

constitucionalmente e requerendo o envolvimento de todos. Assegurar que todas as pessoas 

possam aceder e usufruir livremente a uma oferta educativa – e formativa - de qualidade, 

permitindo a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências é, pois, 

reconhecido como uma condição sine qua non para o livre desenvolvimento da personalidade 

de cada um e o patamar mínimo para uma vida digna. Contudo, o valor conferido à educação - 

aqui apenas entendida na sua concepção mais tradicional do termo e cingida aos espaços 

formais de educação, leia-se sistemas de ensino (ficando de fora portanto, a educação entre 

pares ou a educação não formal) - não se prende unicamente com considerações sobre os 

seus alcances e efeitos na pessoa mas deve-se igualmente, e talvez sobretudo, à convicção de 

que o investimento no capital humano representa um motor de desenvolvimento, um inegável 

factor de crescimento económico, social, cultural e até político, sem o qual a sociedade 

enquanto colectivo não evoluirá. Esse entendimento é hoje universal, um dado adquirido, sobre 

o qual importa nas sociedades modernas de hoje não retroceder, procurando antes contribuir 

para o seu aprofundamento e alargamento. 

 

      Ao nível europeu, uma “Europa do Conhecimento” é hoje amplamente reconhecida como 

factor insubstituível para o crescimento social e humano e como componente indispensável 

para a consolidação e o enriquecimento da cidadania europeia, capaz de dar aos seus 

cidadãos as competências necessárias para enfrentarem os desafios do milénio, juntamente 

com uma consciência de valores partilhados e pertencentes a um espaço social e cultural 

comum. 

 

    Em Portugal, os avanços registados foram inegavelmente de grande alcance. Desde a 

instauração e consolidação da nossa democracia, verificou-se a democratização do ensino, a 

massificação da sua procura, a descentralização e diversificação da oferta formativa, a 

afirmação de uma pluralidade de actores nelas intervenientes (alunos, professores, funcionários, 

pais, decisores, comunidade). Estas conquistas civilizacionais deveram-se a uma 

consciencialização e a um trabalho colectivo em que milhares de jovens, organizados e não 

organizados, participaram e que, nesta como noutras matérias, devem ser valorizados e 

fomentados. 

 



      Importa contudo ter igualmente bem presente os problemas persistentes, as dificuldades 

sentidas por inúmeros jovens, o caminho por percorrer.  

 

       As elevadas taxas de insucesso e abandono escolar no ensino secundário e no ensino 

superior continuam a colocar Portugal na cauda da União Europeia, tendo ficado aliás bastante 

aquém de vários objectivos traçados na Estratégia de Educação e Formação para 2010. 

Também persistem outro tipo de entraves, como os custos demasiado elevados suportados 

pelas famílias. O facto de no espaço de quatro anos, mais de 13000 famílias terem recorrido a 

empréstimos bancários é um claro sinal das dificuldades de muitas famílias em suportar os 

custos associados ao ensino superior. Sobre esta matéria aliás, dizer que o CNJ acompanhou e 

acompanha com particular atenção os assuntos referentes à acção social escolar, cujos níveis 

continuam manifestamente insuficientes para assegurar que nenhum estudante fica de fora do 

sistema de ensino por motivos económicos. O CNJ viu com particular agrado, o retirar, 

aprovado em sede de Assembleia da República, das bolsas de acção social da alçada do 

Decreto de Lei 70/2010 redefinindo o acesso aos apoios sociais. Esta vitória do movimento 

estudantil e de diferentes agentes que se pronunciaram sobre esta matéria, entre os quais o 

CNJ, aparece contudo manchada pelo facto de só entrar em vigor no próximo ano lectivo e da 

situação de muitos estudantes para este ano ser de grande dificuldade. A Acção social escolar 

é, no que à educação se refere, um pilar essencial que em qualquer circunstância pode ser em 

causa. 

 

Outros aspectos da nossa Educação devem também merecer a nossa atenção: as 

consequências do sistema de prescrições vigentes no ensino superior; os efeitos da aplicação 

de Bolonha na qualidade dos conteúdos ministrados ou no acesso e frequência do segundo 

ciclo por parte dos jovens; as dificuldades dos trabalhadores-estudantes e dos estudantes-

trabalhadores; os actuais modelos de gestão das escolas e das instituições do ensino superior 

que não traduzem de forma equilibrada os vários corpos que compõem e dão vida às 

instituições, reduzindo a mínimos a participação dos estudantes e assim limitando a gestão 

democrática das instituições, são de facto matérias para as quais julgamos fundamental o poder 

político ouvir e envolver os diferentes corpos que compõem as nossas escolas, as nossas 

universidades, em particular os estudantes e suas estruturas representativas. Da mesma forma, 

a reorganização curricular do ensino secundário prevendo o fim da área de projecto nos 2.º e 

3.º ciclos do ensino básico, a redução de dois para um professor em educação visual e 

tecnológica, as alterações ao estudo acompanhado e ao desporto escolar são matérias que nos 

preocupam e em volta das quais permanece muita indefinição. 

 

    Neste Dia Nacional do Estudante, queremos (re)afirmar que criar as condições para o total 

desenvolvimento da personalidade de Cidadãos empenhados em reflectir ou intervir na 

realidade que os rodeia é um desígnio colectivo do qual o movimento associativo juvenil não se 

furta e antes procurar assumir. Assumamos colectivamente estes desafios pois a participação 

de todos é essencial! 

 

 


