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BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO AO TEMA
DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO

AO ENSINO SUPERIOR 
A presença de novos públicos 

em contexto universitário
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Os últimos 30 anos de políticas públicas educativas incentivaram o processo de democratiza-
ção e, com este, o aparecimento de novos públicos no ensino superior, dos quais destacamos a
população adulta. O aumento considerável deste público tem ainda outras justificações, como o
desenvolvimento de uma sociedade do conhecimento e uma maior abertura do sistema de
ensino. Apesar da aparente concretização da democratização do acesso ao ensino, uma aná-
lise mais focalizada parece levar-nos a outras questões sobre o fenómeno: o aumento do
número de alunos adultos no sistema de ensino superior contribuirá para o alargamento da
diversidade social dos alunos do ensino superior? Será o acesso desta população indiferenciado
em termos de áreas de estudo? Ou continuará a ser um sistema pautado pela presença de
nichos de elitismo?

Palavras-chave: democratização, educação, educação de adultos, educação ao longo da vida,
novas políticas no ensino superior, políticas públicas educativas

1. Introdução: novos públicos no ensino superior e a concretização do processo de demo-
cratização do acesso ao ensino superior

A presente reflexão centrar-se-á na problemática do processo de democratização do acesso ao
ensino superior. Abandonaremos, no presente trabalho, a concepção do problema segundo uma
visão determinista das origens sociais – tema já bastante estudado no meio científico – para nos
centrarmos no da diversificação da composição do público universitário, nomeadamente no que
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diz respeito à ligação entre o aumento do número de alunos adultos e a efectivação de um sis-
tema de ensino superior democratizado.

Este fenómeno relativamente recente no panorama nacional reflecte uma dupla problematiza-
ção: por um lado, factores históricos fazem da grande maioria da população activa portuguesa
subcertificada em termos de habilitações escolares face às actividades laborais que desempenham.
Por outro lado, é notória a desigualdade de habilitações entre gerações, sendo possível a diferen-
ciação da sociedade portuguesa em dois pólos distintos: populações mais jovens com maior nível
de escolarização, decorrente das políticas públicas de fomento do número de alunos com escolari-
zação mínima e do aumento da escolaridade mínima obrigatória, da quebra da taxa de desistência
escolar, do aumento da taxa de retorno escolar e do número de indivíduos com formação supe-
rior; e, por outro lado, encontramos população adulta já inserida no mercado laboral, grande parte
desta com qualificações escolares baixas. Esta diferença geracional desencadeia, por um lado, um
problema em termos de sustentabilidade do mercado laboral – cada vez mais exigente de mão-de-
-obra certificada – e, por outro, um problema de igualdade de oportunidades e, de forma mais
abrangente, um grave problema de cidadania.

A presença desta população, juntamente com outros novos públicos, é um fenómeno comum à
grande maioria dos países desenvolvidos, e ao qual Portugal não é excepção, apesar de estarmos
ainda muito aquém das taxas de participação desta população no sistema de ensino, verificada
noutros países (OCDE, 2007). Perante a constatação deste fenómeno global, parece-nos crucial
interrogarmo-nos acerca das condições em que está a ocorrer o aumento do número de alunos
adultos no sistema de ensino superior português. A quebra crescente do universo estudantil pode
estar, de alguma forma, a ser compensada com o aumento do número de alunos adultos? Por
outro lado, esta quebra natural atinge de forma mais intensa áreas de estudo específicas. Serão
essas as que mais facilmente possibilitam a entrada da população adulta? E as áreas de maior pres-
tígio e com maior procura de alunos, possibilitam de forma igualitária a entrada desta população?
Estará efectivamente a concretizar-se o processo de democratização do acesso ao ensino superior? 

Estas questões acompanharão o presente percurso reflexivo e desencadearão numa pequena
exposição do tema através da construção de uma dimensão de análise do fenómeno a partir da visão
dos seus protagonistas: os alunos. Mais concretamente, pretendemos teorizar a presença/ausência
de um processo de democratização do acesso ao ensino superior a partir de diferentes campos:

1. Efeito social do processo: a composição do universo estudantil universitário – mediante uma
abordagem à composição do próprio universo estudantil, em aspectos como as origens e as
motivações para o acesso tardio ao ensino superior, pretendemos dar conta das características da
população universitária, evidenciando o(s) seu(s) perfil(is), bem como perceber de que forma a
presença/ausência da população adulta e das suas particularidades socioeconómico-culturais
indiciam a concretização do fenómeno de democratização do acesso ao ensino superior;

32



2. Efeito estrutural do processo: o domínio das políticas públicas – as políticas públicas recentes
(nacionais e principalmente europeias, particularmente as directrizes da União Europeia)
evidenciam o processo de democratização do ensino a partir de aspectos como a diversifi-
cação do público universitário, bem como da aposta na abertura das instituições de ensino
a aspectos como a necessidade de educação ao longo da vida e/ou educação de adultos,
factores que impulsionam, de igual forma, a democratização do acesso ao ensino superior.

2. O ensino superior enquanto fenómeno de democratização: o que entender como fenó-
meno de democratização

O termo democratização pode ser encarado segundo várias perspectivas e, neste sentido,
pode comportar várias abordagens. Além de possibilitar uma análise sociológica, podemos consi-
derá-lo ainda enquanto valor social e político e/ou enquanto processo.

2.1. Democratização enquanto valor social e político

Considerar a democratização enquanto valor social e político é partir do princípio de que
existe uma igualdade de acesso a posições, a bens ou a serviços, proporcionada pelo sistema –
neste caso, o acesso ao ensino superior. Em Portugal, a democratização do acesso ao ensino supe-
rior começou a ser mais significativa a partir dos anos 1970 (Balsa et al., 2001), com a crescente
diversidade da oferta de ensino e a possibilidade de novos públicos acederem ao sistema de
ensino. Apesar de não ser um sistema totalmente elitista, isto porque tem desenvolvido políticas
que promovem a diminuição das barreiras de acesso, a verdade é que a composição do universo
estudantil continua a não traduzir a composição da população geral e, conduzindo-nos ao princí-
pio de que as escolhas efectuadas pelos alunos não são desprovidas de sentido, representando
escolhas de classes, como salienta Balsa (2001: 15),

as discussões actuais podem, quando incidem, por exemplo, sobre populações específicas – algumas forma-
ções das instituições privadas ou dos politécnicos – ou sobre algumas instituições ou cursos onde o direito
de acesso é tradicionalmente mais «reservado», deixar aparecer no mínimo nuances sobre o grau de valoriza-
ção e o modo de tratamento do princípio de igualdade de oportunidades de acesso aos benefícios do ensino
superior.

O ensino superior é um mecanismo de redistribuição de posicionamentos económicos e sim-
bólicos. Neste sentido, as escolhas dos alunos pelas instituições e pelos cursos traduzem estraté-
gias de classe: de manutenção ou de promoção social. As instituições de ensino condicionam
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estas estratégias, no sentido em que incapacitam em maior ou menor grau a possibilidade de
acesso dos alunos a estas, consoante a posição ocupada em termos de prestígio.

2.2. Democratização enquanto processo

Considerar o processo de democratização enquanto processo é partir da análise do seu estado,
podendo definir-se dois níveis de análise:

1) Visão optimista – o acesso ao ensino superior é uma realidade para a população portu-
guesa, nomeadamente para franjas da sociedade que até então pouca expressão tinham
neste sistema de ensino;

2) Visão pessimista – se considerarmos outros níveis de análise, o processo de democratização
não é ainda tão marcado, continuando a reproduzir as desigualdades sociais, nomeada-
mente se atendermos às origens sociais dos alunos; estes são sancionados no valor simbó-
lico dos diplomas atribuídos e nas instituições de ensino que frequentam, ou seja, as licen-
ciaturas e as instituições de ensino não têm o mesmo valor simbólico para a sociedade e,
principalmente, para o mercado de trabalho.

2.3. Democratização enquanto conceito sociológico

O processo de democratização no ensino superior pode ser enquadrado enquanto conceito
sociológico, construído a partir de três vectores:

• Oportunidades e condições de acesso – o ensino superior seria idealmente democrático, tendo
em conta as condições de acesso, se não existissem entraves à entrada dos estudantes no sis-
tema, excluindo as orientações individuais (motivações, capacidades individuais, gostos, etc.).
Contudo, devemos salientar que, mesmo apostando num sistema democrático, onde as orienta-
ções seriam somente condicionadas por motivações individuais, estas últimas representam uma
realidade social bem definida: resultam de escolhas orientadas, traduzindo gostos socialmente
construídos, adquiridos ao longo da socialização e que representam um estatuto de classe,
valores e estratégias de manutenção e/ou aumento de posicionamentos sociais. Neste sentido,
o sistema de ensino constitui-se como um sistema de reprodução das desigualdades sociais
inerentes à sociedade em geral e reproduzindo as desigualdades de partida dos estudantes.

• Condições de realização da formação – se no pré-ingresso ao ensino superior as condições
não são as mesmas para todas as camadas sociais, a verdade é que também no seu interior,
no pós-ingresso, os alunos continuam a não ser homogéneos:
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É evidente que o sistema não é homogéneo, quando consideramos os diferentes subsistemas (universidade
pública, privada ou ensino politécnico), áreas ou cursos que o constituem. A cada uma das zonas de acesso
ao sistema estão associadas condições de funcionamento e de exercício diferentes. A um outro nível, as com-
petências escolares dos estudantes, assim como as suas estratégias de aprendizagem, são também diferentes,
como são diferentes as suas condições de vida, o seu estatuto perante o trabalho, a localização e as condições
do alojamento. Desta forma, as condições objectivas do ofício de estudante estão muito longe de ser unifor-
mes (Balsa et al., 2001: 27).

• Resultados obtidos pelos estudantes (resultados escolares e valor simbólico) – o valor atribuído
à educação, reflectido nos projectos e nas estratégias escolares geralmente impulsionadas
pelos pais, condicionam o processo de democratização do ensino, bem como os resultados
escolares alcançados. Isto traduzir-se-á nos diplomas conseguidos e no valor simbólico que
estes apresentam em termos sociais e, principalmente, no mercado de trabalho, alinhando
de novo os estudantes no sistema de posições sociais.

Conhecendo as desigualdades que existem ao nível das condições de tratamento escolar, um esforço impor-
tante deveria igualmente ser consentido no sentido de, por um lado, dignificar a formação, qualquer que fosse
o seu objecto ou a instância que a promovesse e, por outro lado, pensar os processos e desenvolver os instru-
mentos que permitissem distribuir melhor as possibilidades de acesso da formação (ibidem: 36).

É neste contexto que consideramos o conceito de democratização – a par de outros como o
de cidadania e o de justiça – como determinante para a alteração de alguns campos do social,
como uma consequência da crescente necessidade de reformulação e construção de políticas que
regulamentem aspectos como: as dimensões do ensino (acesso, condições de tratamento e resulta-
dos), os níveis de ensino (estruturação do sistema), assim como o mercado de trabalho, a estru-
tura dos posicionamentos sociais e das expectativas dos actores.

Tendo em conta esta multideterminação, cujos efeitos podem ser, aliás, contraditórios, a democratização não
se resolve no plano político, mas pode ser regulada; não se explica, no plano científico, mas pode ser com-
preendida, através da explicitação das tendências que indicam, por um lado, a intensidade ou grau de urgên-
cia com que ela se impõe à acção e, por outro lado, a extensão da sua presença nos diferentes níveis, dimen-
sões, da acção escolar (Balsa, 2007).

3. Transformações necessárias no campo do sistema de ensino superior para a efectivação
do processo de democratização

A educação manteve-se até ao século XIX, como um factor de diferenciação social somente
acessível a uma parte limitada da sociedade. Mudanças sociais decorrentes das alterações das formas
de produção e do tipo de competências básicas exigidas para a integração no mercado laboral,
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conduziram a educação a um fenómeno de massificação. A educação passa, desta forma, a ser
encarada como um investimento pessoal e uma mais-valia nacional. O livre acesso à escola contri-
buiria para a diminuição das desigualdades sociais, mais concretamente, constituir-se-ia como uma
oportunidade para os jovens de classes mais baixas atingirem patamares socioeconómicos mais
elevados que o dos seus pais. Contudo, este acontecimento constitui-se como uma excepção,
sendo que ainda na actualidade as estatísticas1 demonstram que a proporção de jovens provenien-
tes de classes sociais mais desfavorecidas permanece bastante inferior à de jovens provenientes de
classes mais altas, reflexo do fenómeno da desigualdade de oportunidades, acompanhado pela
desigualdade de sucesso.

Por outro lado, a aposta na educação constitui-se como um mecanismo estratégico de desen-
volvimento económico resultante da pós-industrialização. O sector laboral recorre ao sector
público para que este regularize as necessidades de mão-de-obra que não podem ser suprimidas
através dos quadros de formação empresarial. Através das políticas educativas, o sector público
regula a oferta de mão-de-obra, em termos quantitativos e qualitativos. Em Portugal, à semelhança
de muitos outros países europeus, as políticas introduzidas, que desde a implementação da
República seguiam o princípio do valor do capital humano, embora direccionadas para fins repu-
blicanos, vão sendo progressivamente direccionadas para a necessidade de qualificação escolar de
valorização dos recursos humanos, «promotora da produtividade nacional, da concorrência entre
regiões e nações, fazendo apelo às teorias do investimento em “capital humano” e “capital social”
e, recentemente, às teorias neoclássicas da concorrência» (Ambrósio, 2005: 17).

Na era moderna, o surgimento da problemática que temos vindo a apresentar – o aumento do
número de adultos no sistema de ensino – surge como resposta ao desenvolvimento crescente, ao
aumento da urbanidade e ao aparecimento de sociedades assentes em tecnologia de ponta. A
educação passa assim a ser uma instituição crucial expandida em níveis de primário, secundário e
superior – no caso português – e onde são apreendidos os conhecimentos básicos de literacia,
numeracia e outros conhecimentos considerados fundamentais e, a partir de níveis de educação
mais elevados, com um carácter direccionado para a especialização, necessários para a inserção
no mercado de trabalho, produção industrial e participação política. Focalizados nesta realidade
emergente, as políticas públicas actuais integram já o conceito de Lifelong Learning – formação ao
longo da vida – como parte integrante do sistema de ensino. As directrizes que visam a promoção
da educação/formação ao longo da vida evidenciam a necessidade crescente de integração no sis-
tema de ensino global da população que demonstre intenção de prolongar a sua formação inicial.
As políticas desenvolvidas neste âmbito reflectem diferentes preocupações neste processo: por um
lado, pretendem responder às necessidades formativas das entidades empregadoras, disponibili-
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zando formação para a aquisição e/ou actualização de competências; por outro lado, constituem-
-se como uma forma de colmatar o baixo nível de educação que caracteriza a maioria da classe
trabalhadora portuguesa.

Um outro aspecto a ter em conta nas políticas educativas actuais é o conceito de Economia da
Educação (intensificado a partir da década de 1950). Nos dias de hoje é bastante comum termos
associado ao conceito de educação de qualidade a noção de regulação da educação pela econo-
mia (Ambrósio, 2007: 17). De tal forma a economia se tem sobreposto aos interesses comuns que
o essencial da educação enquanto «processo de desenvolvimento e construção da Pessoa, do cida-
dão, bem como de acesso universal não só através dos sistemas escolares mas também por meio
das redes, de espaços de difusão de serviços públicos ou privados, de instituições de interesse
nacional» (ibidem) parece ter sido remetido para segundo plano. Esta mudança foi intensificada a
partir dos anos 1980 com uma certa melhoria das condições financeiras das famílias, da maior
mobilidade dos capitais financeiros, assim como da privatização de alguns sectores cruciais, como
o da saúde, da educação, da protecção social, etc. 

Destacamos, por isso, diferentes períodos históricos que nos elucidam sobre as diferentes eta-
pas de reflexão acerca da educação:

• Anos 1950/60 – a crença de que os bons alunos eram impedidos de prosseguir os estudos
devido a carências económicas e sociais levou a uma tentativa de igualar as oportunidades
educacionais dos indivíduos, de forma a que não fossem desperdiçados bons talentos (cada
vez mais necessários para uma sociedade ávida de mão-de-obra especializada). Foram toma-
das medidas como o prolongamento da escolaridade obrigatória e a possibilidade de conti-
nuar os estudos para o nível secundário. Teoricamente, as diferenciações sociais e económi-
cas estariam erradicadas, isto porque as igualdades de acesso seriam uma realidade; 

• Anos 1960/70 – minimizados os efeitos do acesso à educação (apesar de as diferenciações
sociais continuarem a manifestar-se em níveis educativos superiores), as preocupações cen-
tram-se nesta década no próprio desempenho escolar. Como salienta Forquin (1995: 81), «o
“fracasso escolar” não se reparte absolutamente de maneira aleatória em relação à origem
social dos alunos, atinge de forma muito mais maciça e regular as crianças de meios popula-
res». Na verdade, o autor salienta ainda que, mesmo em níveis de educação mais baixos –
como o primário, obrigatório para  todos os alunos –, os repetentes e «atrasos escolares» são
mais frequentes entre filhos de operários, sendo que os melhores alunos são maioritaria-
mente provenientes de classes sociais superiores. À medida que prosseguimos nos níveis de
ensino, encontramos uma sub-representação de alunos provenientes de classes populares, e
isto deve-se essencialmente a factores como a desistência ou os métodos de selecção que os
impedem de continuar, não só porque não têm os conhecimentos necessários ou ainda 
porque se encontram sujeitos a uma desigual selecção (perspectiva defendida por Bourdieu
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e Passeron, 1970), que assenta essencialmente numa «super-selecção» socialmente determi-
nada. Há ainda outros factores que vão minimizando a presença das classes populares entre
os níveis de educação mais elevados: estes alunos dão preferência a áreas consideradas mais
fáceis ou pouco selectivas e menos prestigiadas e rentáveis do ponto de vista social. O
número de anos disponibilizados para a formação é também bastante inferior entre a popu-
lação proveniente das classes populares, dado o baixo orçamento familiar impulsionar a sua
entrada no mercado laboral o mais cedo possível.   

Neste sentido, e perante a complexidade que caracteriza o sistema de ensino, nomeadamente
em termos de análise das causas das desigualdades sociais de acesso ao ensino superior, a pre-
sença ou ausência de um sistema de ensino meritocrático e democratizado tem sido tema de
várias pesquisas (Balsa et al., 2001). Na verdade, alguns desses mesmos estudos acabam por com-
provar que, «mesmo num sistema aparentemente mais fluído, oferecendo as mesmas oportunida-
des educativas a todos, existem fenómenos e mecanismos sociais que configuram as diferentes
probabilidades de escolarização de acordo com a proveniência social» (ibidem: 40). A reprodução
social não é um fenómeno estritamente associado ao sistema de ensino. Contudo, o seu efeito terá
repercussões no futuro dos indivíduos, sendo para a maioria determinante para a ocupação de
posições sociais futuras. Por este motivo, a escolarização é encarada como um recurso determi-
nante na manutenção ou no aumento do estatuto social. Balsa et al. (ibidem), corroborando a tese
de Berthelot, conjugam de forma clara o paradigma existente entre reprodução e democratização
no ensino, distinguindo duas lógicas de acção: espaço de jogo e lógicas dos actores em que a
reprodução social pode não ser uma verdade assumida. O sistema abre possibilidades para que tal
não aconteça: tudo depende da dinâmica e das estratégias utilizadas pelos indivíduos para contra-
riarem esta tendência natural. É também assente neste princípio da existência de um sistema dinâ-
mico que compreendemos a existência de nichos de elitismo dentro do próprio sistema, onde ins-
tituições de ensino são socialmente consideradas de maior prestígio, recrutando maioritariamente
estudantes provenientes de grupos sociais com elevados capitais culturais, sociais e/ou económi-
cos, contrariamente a outras que recrutam estudantes provenientes de grupos sociais menos privi-
legiados e que estão à partida mais limitados no movimento de mobilidade social.

Contudo, apesar da existência de sectores menos acessíveis, a verdade é que o acesso de clas-
ses sociais mais desfavorecidas a este bem é uma realidade. Este fenómeno desencadeou uma
necessária mudança no que se refere aos conteúdos e objectivos da instituição: uma instituição
marcadamente elitista e direccionada para uma minoria passou a ser democraticamente acessível.
Há contudo, como Boaventura de Sousa Santos salienta (1989: 38), problemas a destacar decor-
rentes deste suposto livre acesso:

• Como integrar os princípios de democratização do acesso com os mecanismos de selecção?
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• Como pensar uma instituição que é na sua índole elitista, através de princípios de democra-
cia e igualdade?

• Como suportar – em termos governamentais – um sistema já de si dispendioso, mas que
actualmente está acessível a toda a população?

• Como adaptar os conteúdos programáticos às características e necessidades de novos estu-
dantes, sem perder a qualidade e a essência da instituição?

A universidade colmatou estas possíveis falhas e desprivilégios (resultado de uma maior possi-
bilidade de acesso) com soluções que passam pela diferenciação das universidades, como salien-
tamos, tendo por base o público que as compõe. Neste sentido, a diferenciação – e como tal
podemos falar de um certo elitismo – passou a ser feita tendo em conta: o ensino universitário vs.
ensino não universitário; universidades de elites vs. universidades de massas; cursos prestigiados
vs. cursos não valorizados; cursos utilitários vs. cursos de carácter geral.

3.1. A mudança necessária no campo da educação/ensino superior?

Na actualidade, o sistema de ensino vê-se confrontado com um dupla pressão que tem feito
repensar a sua missão, a sua actuação e os seus objectivos. Se, por um lado, se vê confrontado
com a necessária diversidade do campo da oferta e da qualidade de ensino, por outro lado, a
redução dos financiamentos por parte do Estado inviabiliza a possibilidade de atender a estas exi-
gências da sociedade civil. Contudo, as instituições de ensino desde sempre se caracterizaram por
uma impermeabilidade às pressões externas (Santos, 1989: 11) e por uma aversão à mudança, o
que condiciona as transformações que se afiguram como mais que necessárias, nomeadamente no
que diz respeito à organização estrutural.

O ensino superior (enquanto instituição de ensino) encontra-se também perante uma impor-
tante alteração de paradigmas: a conjunção entre o que Boaventura Sousa Santos (ibidem: 20)
denomina de mundo ilustrado e mundo do trabalho. A pertença aos dois mundos em simultâneo
era até ao período do capitalismo liberal totalmente impossível. No final do período referido, e
com o início do capitalismo organizado, esta situação veio a alterar-se: passou a existir uma sepa-
ração temporal entre os dois mundos, dando origem a uma lógica sequencial – educação-tra-
balho. Dubar (2001, cit. por Alves, 2005) considera essa passagem como o resultado da ruptura
histórica decorrente da generalização do acesso ao mundo assalariado (séc. XIX) e do surgimento
do sistema educativo institucionalizado. Assistimos a uma dissociação entre o espaço laboral e o
espaço educacional, resultado da alteração dos modos de vida, onde o mundo do trabalho deixa
de estar confinado ao espaço familiar, começando progressivamente a existir uma separação entre
o espaço educacional, o laboral e o familiar. Santos (1989: 21) descreve esta passagem entre espa-
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ços de transmissão de conhecimentos e, portanto, de alteração do papel da educação como um
fenómeno em que

a educação, que fora inicialmente transmissão da alta cultura, formação do carácter, modo de aculturação e de
socialização adequado ao desempenho da direcção da sociedade, passou a ser também educação para o tra-
balho, ensino de conhecimentos utilitários, de aptidões técnicas especializadas capazes de responder aos
desafios do desenvolvimento tecnológico no espaço da produção. Por seu lado, o trabalho, que fora inicial-
mente desempenho de força física no manuseio dos meios de produção, passou a ser também trabalho inte-
lectual qualificado, produto de uma formação profissional mais ou menos prolongada. A educação cindiu-se
entre a cultura geral e a formação profissional e o trabalho, entre o trabalho não qualificado e o trabalho qua-
lificado (Santos, 1989: 21).

A resposta perante esta necessidade de mudança retrata-se na criação de novas unidades de
educação, muitas delas direccionadas para essa nova realidade: a preparação de mão-de-obra quali-
ficada – nomeadamente politécnicos ou as chamadas universidades regionais. Este acontecimento
veio estratificar a unidade e a missão da universidade enquanto instituição. O fenómeno de sobre-
posição temporal entre a educação e o trabalho é uma mais-valia e é incentivado pelas instituições
laborais, no sentido em que esta formação vem colmatar a falta de mão-de-obra qualificada, impres-
cindível ao mercado laboral actual. Contudo, a formação desta mão-de-obra especializada constitui-
se como um processo de gestão complicado para o sistema de ensino. Se, por um lado, a duração e
aquisição de competências necessárias e adaptadas às necessidades do mercado laboral são geral-
mente longas e, na maioria dos casos, difíceis de colocar no mercado laboral em tempo útil – o
tempo necessário para a formação da futura mão-de-obra e a organização dos mecanismos de trans-
missão de conhecimentos são algumas das dificuldades apontadas –, também a rigidez de adapta-
ção das instituições de ensino superior a estas novas necessidades e a sua pouca capacidade de
previsão futura das competências necessárias ao mercado laboral se constituem como factores que
inviabilizam a formação de mão-de-obra com a qualidade requerida e na temporalidade necessária.
São algumas das razões para a produção de excessos de especialistas numa área e carências noutras.

Por outro lado, a dicotomia educação-trabalho já não se apresenta somente como um pro-
cesso de continuidade no tempo, mas existe acima de tudo como que um procedimento sobreposto
na escala temporal. A rápida desactualização dos conhecimentos adquiridos, resultante da trans-
formação constante dos modelos de produção, desenvolveu a necessidade de se conciliar a esfera
da educação com a do trabalho. São exemplos destes casos o princípio da educação ao longo da
vida, da reciclagem de conhecimentos/competências, da reconversão de competências, a presença
de trabalhadores-estudantes nas instituições de ensino, etc. Adicionalmente, a tendência pós-
-industrial será a de maior tempo livre e, portanto, de maior investimento em formação – forma-
ção que não tem que ver somente com formação para o desempenho de competências laborais,
podendo adquirir um cariz de realização pessoal.
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4. Os «novos públicos» no ensino superior, no contexto das políticas públicas portuguesas 

A proporção de população com um nível de formação superior tem crescido significativa-
mente em Portugal nos últimos anos. Contudo, estamos ainda longe de permitir a qualificação
científica e tecnológica necessária a um «desenvolvimento criativo, inovador e competitivo, com
elevados padrões de produtividade, de qualidade e de originalidade» (Correia & Mesquita, 2006:
166). Nos demais países da União Europeia (UE), o aumento da proporção de população com for-
mação superior incentiva a continuação da escolaridade pós-ensino secundário, assim como o
retorno da população adulta ao sistema de ensino, e particularmente ao ensino superior. 

Uma das metas definidas na Estratégia de Lisboa para 2010 na UE é de que até 2010 pelo
menos 85% dos cidadãos com 22 anos tenham completado o ensino secundário – parte-se do
princípio de que este nível é o mínimo necessário para entrar no mercado de trabalho com
sucesso e que permite ter acesso às oportunidades educativas e formativas. Em 2004 a média
deste indicador era de 76,4%, sendo que em Portugal era de 49% (o segundo país mais baixo, só
ultrapassado por Malta). Neste sentido, as metas relativas ao número de alunos no ensino superior
são difíceis de alcançar: o número de graduados nas áreas de Matemática, Ciências e Tecnologias
(20-29 anos) era de 6,5/por mil habitantes (2001), enquanto que a média da UE era de 10,9/por
mil habitantes. Esta situação, aliada ao significativo insucesso escolar e à quebra demográfica de
população (o que tem contribuído para o decréscimo de estudantes entre os 17, 18 e 19 anos),
põe em risco a continuidade do crescimento do número de alunos no ensino superior (Conselho
da União Europeia, 2006). A entrada de novos públicos no sistema de ensino poderá de alguma
forma minimizar esta quebra natural do número de alunos.

4.1. O impacto das políticas públicas educativas actuais

As políticas públicas educativas actuais, nomeadamente as directrizes da União Europeia,
alertam para uma dupla problemática relativamente ao ensino superior: por um lado, a necessi-
dade de aumento de qualificações da população portuguesa (da já integrada no mercado de tra-
balho, bem como da que ingressará num espaço temporal mais ou menos curto), aumento este
que se traduzirá, espera-se, num desenvolvimento da competitividade das organizações portu-
guesas e da economia em geral do país; por outro lado, um aumento do nível de educação da
população contribuirá para uma maior coesão social, uma minimização de desigualdades sociais
e um desenvolvimento geral da sociedade (económico, cultural…) (Correia & Mesquita, 2006). A
aposta no aumento do nível de educação e da diversidade do público estudantil afigura-se como
meta a atingir num futuro próximo. Para tal, a implementação de medidas de incentivo à candi-
datura, nomeadamente no que confere à aposta de novas formas de acesso ao ensino superior
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(particularmente direccionadas para populações de idade mais avançada ou que já ingressaram
no mercado de trabalho), constitui-se como alternativa encorajadora às directrizes da UE.

5. Discussão

A reflexão acerca do papel preponderante que novos públicos vêm assumindo no panorama
do ensino superior português levou-nos a testar o efeito de políticas públicas actuais, nomeada-
mente das orientações da UE, no que se refere ao efeito da (suposta) democratização do acesso
ao ensino superior e do aumento da diversidade do público universitário, sobretudo no que con-
cerne a factores demográficos e socioeconómicos. Para tal, abandonaremos como primeiro plano
de análise a concepção já estudada acerca nas origens socioeconómicas e classistas dos alunos
que têm acesso ao ensino superior para nos centrarmos num tipo de população que tem crescido
em termos de número de efectivos no universo dos estudantes universitários: a população adulta.
Este público, cuja expressão tem aumentado significativamente nos últimos anos, tem sido alvo de
inúmeras políticas públicas educativas: constitui-se como assunto de debate para a elaboração de
estratégias nacionais e internacionais no sentido de garantir o aumento da sua expressão numérica
no seio das instituições de ensino, particularmente no sistema de ensino superior.

A necessidade de educação ao longo da vida, aliada à baixa proporção de população com qua-
lificação escolar superior e à quebra do número de alunos – devido essencialmente a causas demo-
gráficas –, são factores impulsionadores para a aceitação deste novo público no sistema de ensino.
Contudo, há que ter em conta as suas características e especificidades: em termos institucionais,
que proporção ocupa esta população no sistema de ensino superior? A sua presença será a mesma
em todas as áreas de ensino? Ou, pelo contrário, existirão áreas onde o seu acesso é, de alguma
forma, condicionado? Continuaremos a deparar-nos com o efeito de democratização, em termos de
possibilidade de acesso ao sistema global, mas com a presença de nichos no interior do próprio
sistema que tornam alguns campos do sistema de ensino somente acessíveis a uma parte da popu-
lação? O acesso desta população contribuirá efectivamente para a democratização do acesso ao
ensino no sentido de alargamento da diversidade socioeconómica no interior do sistema? Ou, inver-
samente, esta população constitui-se também como um grupo homogéneo, apresentando caracte-
rísticas que correspondem a uma minoria da diversidade que compõe a sociedade? 

Em termos de composição do público, é necessário procedermos a uma caracterização deta-
lhada deste: o aumento do número de alunos adultos no sistema de ensino superior correspon-
derá efectivamente ao perfil da educação/formação ao longo da vida? Que características socio-
económicas apresenta esta população? Será semelhante ao restante público do ensino superior?
Terão as mesmas expectativas e motivações para o ingresso no ensino superior que os demais
alunos? 
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São algumas questões que fomos abordando ao longo da nossa exposição teórica e que pre-
tendemos agora visualizar através de um olhar sobre uma instituição de ensino superior. Para tal,
centrar-nos-emos no universo dos alunos que se inscrevem pela primeira vez numa das licenciatu-
ras da Universidade Nova de Lisboa (UNL). Instituição de ensino superior que integra diferentes
áreas de ensino, comporta desde o ano lectivo de 1996-97 o Observatório dos Novos Alunos, onde
tem vindo a desenvolver inúmeras pesquisas e reflexões acerca do perfil de alunos que acolhe nas
suas unidades de ensino. O primeiro ingresso na instituição de ensino superior afigura-se-nos
como um importante momento para a constatação de algumas conclusões, isto porque acredita-
mos que as motivações e a visão do sistema podem ir-se alterando ao longo do percurso estudantil.

A instituição de ensino que servirá de mote para a averiguação das reflexões anteriormente
mencionadas – a UNL – comporta diferentes áreas de estudo, agrupadas em seis unidades orgâni-
cas, a saber: a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), a Faculdade de Ciências e
Tecnologia (FCT), a Faculdade de Ciências Médicas (FCM), a Faculdade de Direito (FD), a
Faculdade de Economia (FE) e, finalmente, o Instituto Superior de Estatística e Gestão de
Informação (ISEGI). Por outro lado, a multiplicidade de áreas distribuídas pelas diferentes unidades
orgânicas (ver anexo – Quadro 1A) afigura-se como um princípio de possível diferenciação de
motivações de ingresso no sistema de ensino superior, em geral, e na área de ensino, em particular. 

Em termos mais concretos, o universo em estudo comporta estudantes que se inscrevem pela pri-
meira vez numa das licenciaturas da UNL, com 23 e mais anos, entre os anos lectivos de 1996-97 e
2006-07. Esta escolha reside no facto de partirmos do princípio de que são indivíduos que podem já
ter ingressado no mercado de trabalho ou ainda que podem já ter realizado uma outra formação ante-
rior – de carácter superior ou não. A recolha2 facultou-nos a possibilidade de integrarmos na nossa
análise uma distribuição espacial e temporal bastante alargada e, por outro lado, a possibilidade de
averiguar o perfil de alunos adultos que concorrem a esta instituição de ensino. Não se pretende, con-
tudo, com esta análise estabelecer conclusões para a generalidade do país, mas sim que seja um ponto
de partida para o desvendar deste público crescente numericamente e para a sensibilização para uma
realidade que pode ser a imagem de grande parte das instituições de ensino superior em Portugal.

5.1. Caracterização geral da população: uma distribuição heterogénea por áreas de
ensino

O número de alunos no sistema de ensino superior em Portugal tem aumentado consideravel-
mente como podemos constatar na Figura 1. De tal forma que no último ano registamos mais de
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114 mil alunos inscritos no 1º ano, enquanto que em 1996-97 eram cerca de 80 mil. Contudo, este
aumento tem também sido uma constante para a população adulta. Remetendo-nos para os alu-
nos que acedem ao sistema de ensino superior através do exame para mais de 23 anos (antigo
exame ad-hoc), constatamos que estes perfazem cerca de 14% da população estudantil (Figura 2)
– apesar de termos consciência de que este valor está subavaliado, já que muitos alunos adultos
utilizam outras vias de acesso. 
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Fonte: RAIDES/GPEARI (2008a)

FIGURA 1

Inscritos no 1º ano por subsistema de ensino – 1995-96 a 2007-08
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FIGURA 2

Inscritos no 1º ano pela 1ª vez com provas para maiores de 23 anos (% face ao total de alunos)
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Na UNL o número de alunos tem sofrido algumas oscilações ao longo dos últimos anos (ver
Figura 3), o que, em termos gerais, evidencia uma diminuição global. Falamos em termos globais
porque esta diminuição não se verifica em todas as faculdades estudadas, nem em todas as áreas.
Esta diminuição – que já evidenciámos ser um fenómeno maioritariamente de ordem demográfica
– verifica-se também se tivermos em conta o público com menos de 22 anos. Contudo, ao centrar-
mos a nossa investigação na evolução do público com mais de 23 anos, constatamos o fenómeno
inverso: a sua proporção face ao universo tem crescido consideravelmente. Mais concretamente,
verificamos que, apesar de em termos de efectivos o número de indivíduos com mais de 23 anos
não ter aumentado, ao termos em conta a sua expressão face ao total da população que entra
pela primeira vez nesta instituição de ensino superior, a sua expressão tem aumentado considera-
velmente. Na verdade, o seu crescimento representa em 2006-07 o dobro do que se verificava em
1996-97, passando de cerca de 4% no primeiro ano de análise para 8% em 2006-07 (ver Figura 4).
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FIGURA 3

UNL: Distribuição da população inquirida por ano de análise

2500

2000

1500

1000

500

0

23 e + anosaté 22 anosPop. Geral

Fonte: Observatório dos Novos Alunos (Ceos – Investigações Sociológicas)

FIGURA 4

UNL: Evolução da proporção de alunos com 23 e mais anos face à população geral por ano de análise
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Centrando a nossa atenção na distribuição do público pelas diferentes áreas de ensino – aqui
analisadas por cada faculdade que compõe a UNL –, constatamos que a sua presença não é
homogénea. Na verdade, parece-nos evidente que este público se concentra em maior proporção
na FCSH e no ISEGI, representando respectivamente 15% e 11% do total da população em cada
uma destas instituições. As áreas onde este público assume uma menor expressão referem-se às
áreas de ensino da FE, FCT e FCM (com cerca de 3% de público com idade superior a 23 anos em
cada faculdade) (ver Figuras 5 e 6). 

46

FIGURA 5

UNL: Distribuição da população inquirida por faculdade 

FIGURA 6

UNL: Proporção de alunos com 23 e mais anos face à população geral por faculdade

Fonte: idem.
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5.2. Alunos adultos no ensino superior: uma abordagem simultânea de indicadores

O cruzamento de indicadores socioeconómicos, de percurso académico anterior e as expecta-
tivas face ao percurso académico iniciado e ao futuro profissional esperado do público universitá-
rio da UNL permitiu-nos a constatação de que, efectivamente, o acesso ao ensino superior para o
público adulto não é homogéneo: as escolhas são socialmente limitadas e as características do
público de cada uma das faculdades em análise são diferentes (Pascueiro, 2008). Por outro lado,
no interior de cada faculdade, também as licenciaturas possuem lógicas de recrutamento diferen-
tes, isto é, possibilitam em maior ou menor escala a entrada de alunos por outras vias que não
seja o concurso nacional de acesso ao ensino superior. A multidimensionalidade que compõe este
fenómeno – o acesso de novos públicos ao sistema de ensino superior – levou-nos a apostar na
realização da análise de correspondências múltiplas (ACM) para descortinar as características que
diferenciam em função da área de licenciatura3 os diferentes públicos. Se tivermos em conta o sis-
tema de acesso global (não diferenciando as idades com que os alunos acedem ao ensino supe-
rior), constatamos que a taxa de ocupação4 (número de colocados por vaga) é superior nas áreas
de Saúde, Direito, Ciências Sociais e Serviços e de Economia, Gestão e Contabilidade (rondando
os 100% de taxa de ocupação) e inferior nas áreas de Ciências, Tecnologias e Humanidades,
Secretariado e Tradução (rondando os 70/80%)5. Se, em termos gerais, existe uma escolha não
aleatória das áreas de licenciatura, ou seja, se existem áreas mais procuradas que outras, como se
orientam as escolhas dos alunos adultos em função dessas mesmas áreas? Que características indi-
viduais, origens sociais, percurso escolar anterior, objectivos e motivações de candidatura e ainda
que perspectivas de futuro apresenta este público adulto e como se alteram em função das áreas
de licenciatura que preferem? 
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3 Classificação proposta pela Direcção-Geral de Ensino Superior (retirada do sítio http://www.acessoensinosuperior.
pt/indarea.asp. em 22 de Agosto de 2008) integrando 12 categorias: Área de Ciências; Área de Saúde; Área de Tecno-
logias; Áreas de Agricultura e Recursos Naturais; Áreas de Arquitectura, Artes Plásticas e Design; Áreas de Ciências da
Educação e Formação de Professores; Áreas de Direito, Ciências Sociais e Serviços; Áreas de Economia, Gestão e Conta-
bilidade; Áreas de Humanidades, Secretariado e Tradução; Áreas de Educação Física, Desporto e Artes do Espectáculo;
Áreas de Ensino Militar e Policial (sendo que na UNL não existem licenciaturas nas áreas de Agricultura, Recursos
Naturais, Arquitectura, Artes Plásticas e Design e Ensino Militar e Policial).

5 Dados retirados da base de indicadores do Mercado de Formação em Portugal: 1990-2008 (CEOS – Investigações
Sociológicas).

6 Não contabilizámos para esta nossa análise as áreas de Educação Física, Desporto e Artes do Espectáculo e de Ciências
da Educação e Formação de Professores pelo facto de serem compostas por um reduzido número de licenciaturas e
por terem uma fraca expressão numérica em termos de quantidade de alunos.



5.3. Os diferentes perfis de alunos adultos

A análise multidimensional de redução e homogeneização de informação (ACM) permitiu-nos
constatar que efectivamente existe uma relação entre as áreas de licenciatura da UNL (ver, em
anexo, o Quadro A1) em que se inscrevem e as características individuais, os percursos escolares
anteriores à candidatura ao curso actual, as motivações e as decisões de ingresso no ensino supe-
rior e, finalmente, as intenções de continuar a formação.

Como seguidamente analisaremos, estamos perante grupos de alunos com características, estra-
tégias e objectivos diferentes, apropriando-se do sistema de ensino superior para concretizarem as
suas estratégias individuais – que são também elas diferentes. Este facto faz-nos repensar a existên-
cia de um sistema heterogéneo ao termos em conta a possibilidade que o sistema de ensino abre
para que estes novos públicos tenham efectivamente acesso ao ensino superior. Por outro lado,
constatámos a existência de nichos (neste caso, as áreas de licenciatura), homogéneos no seu inte-
rior, se tivermos em conta as características dos indivíduos que os compõem, e heterogéneos
quando comparados com outras áreas. Mais uma vez, afigura-se como um sistema de ensino demo-
cratizado, na medida em que são dadas à partida as mesmas possibilidades de acesso ao sistema,
mas, por outro lado, em que as áreas preferenciais continuam a ser socialmente determinadas.

Neste sentido, definimos um primeiro conjunto de alunos de idade mais avançada (mais de 30
anos), cuja candidatura se revela como o primeiro acesso ao ensino superior e a esta instituição
de ensino, sendo este considerado como um meio para adquirir novas competências profissionais,
já que são alunos integrados no mercado laboral. São particularmente indivíduos das áreas de
Direito, Ciências Sociais e Serviços e das áreas de Humanidades, Secretariado e Tradução.

Um segundo perfil de alunos que acedem ao sistema de ensino superior em áreas como a da
Saúde e a da Economia, Gestão e Contabilidade refere-se a alunos de origens sociais mais eleva-
das, já com um ingresso anterior no sistema de ensino superior. Os motivos subjacentes à sua can-
didatura ao curso actual prendem-se com factores de ordem profissional e com a necessidade de
aquisição de competências profissionais. 

Finalmente, o terceiro perfil de alunos que acedem ao sistema através das áreas de Tecnolo-
gias e Ciências, refere-se aos grupos mais jovens, cuja entrada no sistema de ensino superior não
se deve à necessidade de aquisição de competências para o desenvolvimento de actividades labo-
rais, já que são maioritariamente casos de primeiro ingresso no sistema de ensino superior, sem
actividade profissional e dependentes do agregado familiar de origem. O ingresso no sistema de
ensino superior prende-se com vários motivos: de ordem profissional (intenção de adquirir uma
formação e possuir uma qualificação profissional), de ordem social (aceder a um nível social
superior e o prestígio de um diploma) e ainda devido aos bons resultados conseguidos no ensino
secundário (Pascueiro, 2008).
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6. Conclusões finais

O papel da educação no contexto da sociedade do conhecimento, os benefícios sociais, a
equidade no seu acesso e as desigualdades sociais subjacentes a um sistema de ensino não demo-
cratizado presentes na sociedade portuguesa foram temas que envolveram a nossa discussão. 

Por outro lado, novas problemáticas envolvem o sistema de ensino superior actual: a quebra
natural no número de alunos, a maior aposta na formação e a necessidade de actualização cons-
tante dos conhecimentos desencadearam o aumento no número de um público universitário que
até há algumas décadas representava uma parcela reduzida do universo estudantil – a população
adulta. De salientar que este fenómeno não é inteiramente novo; o que se constitui como assunto
de discussão consiste no aumento proporcional no sistema de ensino superior em geral e particu-
larmente na sua representatividade em áreas de ensino específicas, como acabámos por constatar
na instituição de ensino superior analisada. 

A consciencialização do valor da educação enquanto direito universal e da importância crucial
que assume sobre o desenvolvimento de uma sociedade conduz esta a ser alvo de inúmeras ini-
ciativas políticas (algumas muito problemáticas do ponto de vista da aceitação social), formaliza-
das em políticas públicas, muitas delas de índole comunitária. 

Iniciando as conclusões relativamente aos resultados encontrados, verificámos, ao nível da
composição do universo populacional na UNL, um aumento proporcional do número de alunos
adultos, como aliás ocorreu no sistema de ensino superior nacional. Contudo, nesta instituição de
ensino, em termos absolutos, este valor não é elevado. Ou seja, se em termos proporcionais a
expressão desta população no universo da população universitária representa um crescimento
para o dobro (numa escala temporal de dez anos lectivos), a verdade é que, por outro lado, em
termos absolutos este número tem-se mantido constante no decorrer destes anos. 

Depreende-se que a entrada deste público no sistema de ensino superior pode vir a equilibrar
a quebra no número geral de alunos, visto o seu peso ser maior exactamente nas faculdades onde
esta quebra é superior. Contudo, constatámos de igual forma que, no que concerne à democrati-
zação do acesso, algumas instituições (nomeadamente FE, FCT e FCM) apresentam ainda algumas
reservas face à aceitação desta população (Pascueiro, 2008). A democratização estaria confirmada
caso a proporção de alunos nas diversas instituições de ensino fosse mais ou menos homogénea,
o que não se verifica. 

Tendo em conta as políticas públicas direccionadas especificamente para este público (mais de
23 anos), nomeadamente as vias alternativas ao regime normal de acesso ao ensino superior,
constatámos que nas várias unidades de ensino da UNL o regime normal permanece como a alter-
nativa mais comum de acesso ao ensino superior. Em termos proporcionais, o panorama altera-se:
além do regime especial «mais de 23 anos» – como é óbvio – passar a ser o sector com maior pro-
porção de população adulta, são ainda as vias de «habilitações especiais», «regime especial para
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estrangeiros» e «transferência de estabelecimento» as que assumem uma maior proporção de popu-
lação com 23 e mais anos, o que evidencia a apropriação desta população das políticas públicas
criadas. Contudo, em termos absolutos, continuamos a assistir a uma maior representatividade da
utilização da via normal de acesso ao sistema de ensino superior. 

Para finalizar, constatámos que, no cômputo geral, e pelo menos nesta instituição de ensino, o
panorama de acesso ao ensino superior por parte da população adulta é visivelmente positivo, o
que nos leva a concluir que, em termos de credenciação, estamos numa via ascendente. Contudo,
um longo caminho há ainda a percorrer para que a democratização do acesso, pelo menos em
termos geracionais, possa ser garantido, assim como as metas definidas pela União Europeia,
nomeadamente no que concerne aos objectivos já por nós evidenciados, a saber:

• Permitir o acesso de todos os cidadãos e de todas as idades aos sistemas de ensino e forma-
ção, nomeadamente ao ensino superior;

• Criar um sistema de acesso simplificado e democrático, de forma a incentivar o acesso à
educação;

• Tornar a aprendizagem mais atractiva;
• Incentivar as iniciativas que promovam a cidadania activa, a igualdade entre as populações,

atribuindo-lhes as mesmas oportunidades e promovendo a coesão social;
• Possibilitar um maior contacto entre as instituições de ensino e o mundo exterior. 

Consciencializados da brevidade e da parcialidade desta reflexão, a qual se centra maioritaria-
mente nas condições de acesso ao sistema de ensino superior, ficaram, contudo, por mencionar e
analisar as condições de tratamento e os resultados esperados vs. alcançados por esta população no
decorrer e no pós-ensino superior, não só em termos de formação académica, mas também ao nível
da inserção na esfera laboral. Serão certamente problemáticas a integrar em futuras reflexões… 

Contacto: Centro de Estudos de Sociologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de
Lisboa, Avenida de Berna, 26-C, 1069-061 Lisboa – Portugal

E-mail: lpascueiro@fcsh.unl.pt 
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Licenciatura que se inscreve Área de licenciatura Taxa de ocupação média 

Matemática

Química Aplicada

Estatística e Gestão da Informação

Biologia Celular e Molecular

Bioquímica

Medicina

Engenharia Física

Engenharia Informática

Engenharia Mecânica

Engenharia Civil

Engenharia Geológica

Engenharia Materiais

Engenharia Ambiental (ramo ambiente ou sanitária)

Engenharia Química

Conservação e Restauro

Engenharia Biomédica

Tecnologia e Segurança Alimentar

Engenharia e Gestão Industrial

Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Engenharia Química e Bioquímica

Antropologia

Sociologia

Ciências da Comunicação

Geografia

Direito

Gestão

Economia

História

História de Arte

História das Ideias

História, variante de Arqueologia

Filosofia

Linguística

Ciência Política e Relações Internacionais

Estudos Portugueses e Lusófonos

Línguas, Literaturas e Culturas

Tradução

Área de Ciências

Área de Saúde

Área de Tecnologias

Áreas de Direito, Ciências Sociais

e Serviços

Áreas de Economia, Gestão 

e Contabilidade

Áreas de Humanidades,

Secretariado e Tradução

77,7%

102,2%

75,3

99,9%

97,1%

81,6%

QUADRO A1

Distribuição da população inquirida por área de estudo da licenciatura em que se inscreve
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