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Introdução 
 
 
 

O Ensino Superior constitui, desde a sua génese, um espaço privilegiado de produção e 

difusão de saber científico, bem como de formação de profissionais do conhecimento (ou peritos).  

Recentemente, porém, e de uma forma mais sistemática, ele próprio se institui em objecto de 

conhecimento, mobilizando os seus profissionais numa reflexividade continuada (Giddens, 1994). 

Esta decorre, quer de critérios de pertinência institucional – de que a prática da avaliação do Ensino 

Superior é apenas um exemplo - quer de critérios de pertinência profissional – como a investigação 

produzida pelos próprios docentes acerca das suas práticas científico-pedagógicas ou sobre os seus 

públicos.  

Tais processos de “pericialização” reflectem, em parte, a necessidade de as instituições 

públicas, nas sociedades democráticas, prestarem contas aos cidadãos acerca daquilo que fazem, 

tendo em vista imperativos de racionalização e de maior eficiência no uso dos recursos disponíveis. 

Ao mesmo tempo, tais processos têm contribuído, de forma decisiva, para oferecer quadros 

cognitivos de compreensão do mundo social, ou seja, reflexividade acrescida às sociedades 

modernas. 

É sem dúvida nesta busca de auto-conhecimento crítico, constitutiva de uma identidade 

institucional cujos contornos se pretendem realçar, que a Universidade de Lisboa (UL) desenvolve o 

propósito de estudar os percursos escolares dos seus estudantes. Conhecer os alunos que acolhe, 

caracterizar as trajectórias académicas de que são portadores, identificar processos de escolha e 

formação de vocações, apurar reorientações e mudanças de curso, compreender estratégias de 

inclusão ou exclusão, interpelar dimensões de insucesso e de abandono escolar, acompanhar os seus 

diplomados nos percursos de acesso à vida activa constitui, desde há algum tempo, uma prioridade 

da agenda institucional. 

Assim, e paralelamente às pesquisas que visam o conhecimento do que ocorre à saída da 

universidade –  o acompanhamento das trajectórias de inserção profissional dos seus diplomados 

(Alves, 2001 e 2005) – está actualmente em curso um programa de investigação dedicado ao 

conhecimento das dinâmicas que se desenvolvem à entrada e no interior da própria Universidade de 

Lisboa (Nóvoa, Curado e Machado, 2005).  

O estudo que aqui se apresenta insere-se neste programa de investigação e pretende 

construir um retrato sociográfico da população estudantil à entrada da Universidade. Trata-se, 

especificamente, de conhecer os estudantes matriculados pela primeira vez no primeiro ano de cada 

uma das licenciaturas oferecidas pela Universidade de Lisboa. Quem são os estudantes, rapazes e 
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raparigas, que decidem frequentar esta instituição de ensino superior? De que espaços regionais são 

oriundos? Em que contextos familiares vivem? Qual a sua origem social de proveniência? Encontram-

se ou não colocados nos cursos pretendidos? Qual a trajectória escolar que transportam do 

secundário? Das respostas a estas questões poder-se-á obter informação crucial para entender 

alguns dos processos e dinâmicas que actualmente ocorrem no campo académico definido pela 

Universidade de Lisboa. 

O retrato que pretendemos esboçar destes recém-entrados incide essencialmente sobre dois 

eixos de análise: a caracterização social, por um lado, e a dimensão académica, por outro. Para a 

sua concretização utilizámos os dados constantes de um inquérito por questionário (a “Ficha Azul”) 

que todos os anos é dirigido aos alunos que se matriculam na Universidade de Lisboa, preenchido 

individualmente no acto da matrícula. 

Este relatório divide-se em três partes. Abre com a referência comparativa a alguns dos 

estudos já produzidos sobre o ensino superior em Portugal, nomeadamente aqueles que respeitam 

os estudantes de outras academias, a fim de neste âmbito contextualizar a Universidade de Lisboa. 

Apresenta-se, depois, a investigação empírica efectuada, mencionando a metodologia empregue, 

referindo os dados obtidos e ensaiando a sua interpretação. Finalmente, e numa última parte, 

realçaremos as tendências fortes encontradas, o que nos permite também avançar com algumas 

recomendações para estudos futuros. 

Em apêndice, inclui-se uma bibliografia recomendada sobre o tema, anexos metodológicos e 

uma proposta de nova “Ficha Azul”.  
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1. Estudantes e ensino superior: relações e contextos. 
 

  O ensino superior constitui o patamar mais avançado do sistema escolar. Visando uma 

formação científica e profissional aprofundada, inserido no final de uma longa trajectória de estudos 

recheada de etapas eliminatórias, situado muito para além da escolaridade exigida como obrigatória, 

apresentando uma estrutura de oferta bastante concentrada no espaço – o que impõe desde logo o 

requisito da mobilidade a muitos dos seus candidatos – o ensino superior representa, até muito 

recentemente, um patamar de estudos a que só muito poucos têm acesso. Pouquíssimos, mesmo, já 

que ainda em 1960 apenas 3% dos jovens portugueses em idade de o frequentar – dos 20 aos 24 

anos – era estudante universitário…. 

 Na verdade, só muito tardiamente é que a frequência do ensino superior se generaliza entre 

os jovens portugueses, estando ainda contudo muito longe de abranger a maioria. Com efeito, no 

ano lectivo de 2000/2001, cerca de 30% dos portugueses com 20 anos frequenta já o ensino 

superior, o que aliás revela um esforço notável de aproximação com os restantes parceiros da 

Europa dos 15, cuja média se situa, no mesmo ano e para a mesma idade, em 31% (Eurostat, 

2003).  

Tal aproximação acontece já no último quartel do século XX, quando a escolarização 

acelerada atinge, de forma mais duradoura, o conjunto da população juvenil. Entre a população 

adulta – na qual se incluem os pais dos actuais estudantes - persistem, pelo contrário, níveis de 

escolaridade confrangedores, reveladores das profundas desigualdades sociais que duradouramente 

marcaram o acesso à escola. Atestam uma profunda clivagem geracional entre níveis de escolaridade 

de pais e filhos, facto que não pode deixar de ser tido em conta no retrato da actual população 

universitária.  

De facto, durante este período o crescimento do número de estudantes do ensino superior é 

avassalador: ele decuplica, no espaço de 30 anos (passa de 38.355 em 1970 para 390.638 em 2001) 

(INE, 2004).  E isto apesar de o mecanismo de numerus clausus passar a impor, desde 1977/78, 

restrições mais ou menos drásticas a todos os candidatos no acesso a um curso superior (Vieira, 

1995), eliminando potenciais estudantes, remetendo-os ao (novo) estatuto de “não colocado”… 

Este movimento de expansão do ensino superior desencadeia-se em várias etapas e 

beneficia, claramente, dos esforços de democratização escolar encetados nos princípios da década 

de 70 e potenciados com a mudança de regime, em 1974.  

Começa por assentar numa súbita feminização do ensino superior, registada ao longo da 

década de 60. De 1960 a 1970, a participação feminina sobe de 29,5% para 44% dos efectivos 

totais.  Passa, depois, nos anos 70 e 80, a contar com a notável expansão da oferta de ensino 

 3



superior público a nível regional, quer na clássica versão universitária, quer na nova versão 

Politécnica. Termina então o monopólio de Coimbra, Porto e Lisboa como únicos pólos universitários. 

De 34 estabelecimentos de ensino superior (público e privado) contabilizados em 1965, passa-se em 

1985 para mais do dobro – 83.  

Finalmente, conta também com a proliferação do ensino superior particular e cooperativo, 

nos finais de 80 e ao longo dos anos 90, o que contribui sem dúvida para absorver muitos dos 

candidatos não colocados nas instituições públicas, mas também para elevar exponencialmente o 

número de ofertas disponibilizadas neste nível de ensino – 280 estabelecimentos no total, em 1995.  

Ora, estas transformações vêm alterar profundamente a estrutura do ensino superior em 

Portugal e introduzir significativas mudanças, quer no modo como a ele se acede, quer no significado 

que ele hoje detém. De facto, o ensino superior está já longe de ser o reduto elitista e restritivo que 

era nos anos sessenta (Nunes, 1969; Codes, 1967).  

Por um lado, a melhoria do nível de vida da generalidade da população, a redução drástica da 

descendência dos casais, conduziu ao aumento das expectativas e aspirações sociais, com clara 

incidência no acréscimo de procura escolar e numa mobilização educativa das famílias para a carreira 

escolar dos seus filhos. A esta tendência vêm somar-se os esforços estatais no sentido de promover 

uma maior democratização no acesso ao ensino superior. A oferta pública a nível regional – todas as 

capitais de distrito e regiões autónomas dispõem hoje de universidades ou politécnicos – possibilita a 

frequência deste nível de ensino por parte de descendentes de muitas famílias que, de outra forma, 

não teriam condições financeiras para suportar os custos da deslocação e estadia dos filhos noutras 

localidades do país. Sabe-se, de facto, como uma das tendências estruturais do ensino superior 

actual é justamente o recrutamento marcadamente regional da sua população estudantil1.    

Por outro lado, a imposição de critérios académicos mais restritivos à entrada, segundo um 

mecanismo de numerus clausus interfere, na prática, nos processos de orientação e no acesso às 

vocações, suscitando maiores indeterminações na construção de projectos de futuro. O risco de não 

entrada no ensino superior, ou a entrada em instituições ou cursos que não constituem 1ª opção 

impendem, de facto, sobre muitos dos candidatos. A não obtenção dos resultados escolares 

indispensáveis ao acesso ao curso almejado pode conduzir, no decurso do ensino secundário, à auto-

exclusão antecipada de certas vocações e à busca forçada de alternativas mais realistas. Mas este 

novo constrangimento tem ainda outras consequências. Com a generalização do processo de 

escolarização na sociedade portuguesa e, com ele, a “naturalização” do requisito de um “capital 

escolar” como forma mais legítima de acesso a posições sociais, o que ocorre neste novo contexto 

                                                 
1 Vários estudos disponíveis apontam nesse sentido. Vejam-se os casos da Universidade de Coimbra (Estanque e Nunes: 2003), do Porto 
(Fernandes: 2001), dos Açores (Rocha: 1998), de Aveiro (Arroteia e Martins, 1998), do Minho (Saavedra, Almeida, Gonçalves, Soares, 
2004), do Instituto Politécnico de Santarém (Martins e Campos, 2005) e, também, da Universidade de Lisboa (Estrela et. al.,1999; Alves, 
2005). 
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restritivo é, justamente, a limitação da transmissão directa do património profissional da família. 

Dependente doravante de processos mais escolares do que sociais, a herança de uma profissão – 

mesmo uma actividade liberal, seja ela Medicina, Medicina Dentária, Farmácia, Arquitectura, Direito… 

– envolve actualmente riscos e incertezas. O aumento da concorrência escolar pelos títulos 

académicos parece, pois, ter-se instalado no sistema de ensino português, desencadeando uma 

mobilização cada vez mais precoce para o sucesso educativo por parte dos candidatos e das 

respectivas famílias. 

 Existem razões para pensar que esta concorrência escolar ocorre de forma potenciada na 

região de Lisboa, área geográfica de recrutamento privilegiado da Universidade de Lisboa. E isto 

porque aqui se concentra uma população genericamente mais escolarizada, comparativamente com 

o que ocorre no resto do país, o que potencia expectativas e aspirações sociais assentes em 

trajectórias escolares mais longas. 

 Com efeito, e em termos nacionais, a região de Lisboa e Vale do Tejo sobressai, pelo facto de 

ostentar maiores níveis de qualificação da sua população residente, bem como da sua população 

activa.  

 No que se refere ao nível de escolaridade dos residentes, os dados apresentados no Quadro 1 

são claros a este respeito. Comparativamente a todas as restantes regiões do território continental, 

Lisboa e Vale do Tejo destaca-se pela menor incidência de analfabetismo, a menor proporção de 

população com baixas habilitações académicas e pela maior proporção de habilitações elevadas. 

Quase 40% dos residentes detém um diploma de ensino secundário ou superior, o que está longe de 

se verificar nas restantes regiões do Continente – apenas 23% dos residentes no Norte, 24% no 

Centro, 22% no Alentejo e 28% no Algarve possui tal nível de escolaridade. 

 

QUADRO 1 – População residente segundo o nível de ensino atingido e taxa de analfabetismo. 
Continente e Nuts II (2001) 

NUTS II TOTAL NENHUM 1ºCEB 2ºCEB 3ºCEB SECUN- 
DÁRIO 

MÉDIO/ 
SUPER. 

TX. 
ANALF 

 
Norte 
 
Centro 
 
Lisboa VT 
 
Alentejo 
 
Algarve 
 
Continente 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
14% 

 
15% 

 
12% 

 
20% 

 
15% 

 
14% 

 
38% 

 
38% 

 
28% 

 
36% 

 
34% 

 
35% 

 
15% 

 
12% 

 
  9% 

 
12% 

 
11% 

 
13% 

 
11% 

 
11% 

 
11% 

 
10% 

 
12% 

 
11% 

 
13% 

 
14% 

 
21% 

 
14% 

 
18% 

 
16% 

 
10% 

 
10% 

 
18% 

 
  8% 

 
10% 

 
12% 

 
  8,3% 

 
10,9% 

 
  5,7% 

 
15,9% 

 
10,4% 

 
  8,9% 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001. 

 

No que concerne a população activa empregada, verifica-se uma estrutura de emprego em 

tudo consonante com as diferenças atrás assinaladas. A região onde se insere a Universidade de 
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Lisboa concentra empregos especializados no sector terciário ligados sobretudo às actividades 

financeiras e de apoio às empresas (INE, 2002), fortemente mobilizadores de diplomas escolares 

elevados. No que respeita especificamente à profissão, se no país apenas 1/5 dos empregados 

portugueses desempenha cargos associados a qualificações intermédias ou superiores no sector 

privado ou público – as categorias CNP 1 “Quadros superiores da administração pública, dirigentes e 

quadros superiores de empresa”, CNP 2 “Especialistas das profissões intelectuais e científicas” e CNP 

3 “Técnicos e profissionais de nível intermédio” – Lisboa e Vale do Tejo apresenta proporções acima 

da média nacional destas categorias.  

Uma região concentrando recursos humanos mais qualificados, onde os diplomas mais 

elevados já se “naturalizaram”, representa o contexto de recrutamento dos candidatos ao ensino 

superior lisboetas. Pais genericamente mais escolarizados constituem, ao mesmo tempo, o contexto 

doméstico de origem destes estudantes. 

Vejamos agora, com mais detalhe, o perfil dos recém-entrados na Universidade de Lisboa. 
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2. Os estudantes recém-chegados à Universidade de Lisboa: uma caracterização a traços 
largos 
 

 O estudo que agora se apresenta incide sobre os estudantes recém-entrados em 2003/2004 

na Universidade de Lisboa. Mais do que apurar trajectos percorridos ao longo do ensino superior, de 

captar práticas e representações estudantis consolidadas em contexto universitário, pretende-se tão-

só conhecer com rigor o perfil social e académico dos alunos que se propõem frequentar as 

licenciaturas oferecidas por cada uma das Faculdades que compõem esta instituição de ensino 

superior. 

 

 

 

2.1. Metodologia e processo de pesquisa 

 

 Numa abordagem extensiva, privilegiou-se o tratamento de informação proveniente das 

respostas a um inquérito por questionário concebido pela Reitoria da Universidade de Lisboa (“Ficha 

Azul”, Anexo 1) e dirigido anualmente a todos os estudantes que se matriculam no 1º ano de cada 

bacharelato/ licenciatura oferecidos pelas diversas Faculdades que a compõem. O inquérito é 

passado no acto da matrícula, adicionado aos restantes formulários a preencher pelo aluno e 

entregue individualmente a cada sujeito, pretendendo-se desta forma atingir a totalidade do 

universo de população matriculada. A sua recolha ocorre no momento da devolução, pelo candidato, 

do conjunto de documentos e formulários devidamente preenchidos na secretaria da Faculdade onde 

se matricula. 

  Após o período das matrículas, os inquéritos recolhidos por cada Faculdade são então objecto 

de um tratamento estatístico autónomo, mais ou menos rápido ou exaustivo, de acordo com as 

disponibilidades em tempo e em recursos humanos de cada instituição.  

Aparentemente simples e eficaz, o processo de lançamento, recolha, codificação e tratamento 

da informação esconde, porém, falhas e lacunas que interferem em qualquer pesquisa que se 

pretenda realizar sobre o conjunto desses dados. Foi justamente o que sucedeu neste trabalho.  

Em Julho de 2005 iniciámos a primeira fase da pesquisa, com a solicitação do fornecimento 

das referidas bases de dados, através de um pedido formal da Reitoria da Universidade de Lisboa a 

cada uma das 8 Faculdades que a integram – Belas Artes, Ciências, Direito, Farmácia, Letras, 

Medicina, Medicina Dentária e Psicologia e Ciências da Educação. Para não correr o risco de atrasos, 

resguardando-nos da hipótese de haver instituições que não tivessem à data concluído a base de 

dados de 2004/2005, optámos por reter o ano lectivo de 2003/2004 como ano de referência para o 

estudo.  
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Com uma conclusão prevista para Outubro de 2005, esta primeira etapa arrastou-se porém 

até Março de 2006. As razões para semelhante atraso são basicamente de ordem técnica, com 

implicações metodológicas e merecem, por isso, ser equacionadas. 

Uma primeira versão das bases de dados enviada pelas Faculdades à equipa de investigação 

do ICS2, para posterior recodificação e tratamento no programa SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), cedo se revelou problemática. Algumas estavam incompletas, outras apresentavam 

elevados valores de não respostas/não preenchimento, e os critérios de codificação dos dados 

demonstravam inconsistência e variabilidade entre instituições.  

As inúmeras dúvidas então suscitadas impediram a transposição da informação em Excel 

proveniente de cada Faculdade para uma base nova, que englobasse o somatório das 8 bases de 

dados com vista ao tratamento no programa SPSS. Sendo algumas codificações incompatíveis entre 

si, não era possível produzir uma base de dados conjunta. 

Inventariadas as dúvidas encontradas na análise da informação oriunda de cada Faculdade 

(Anexo 2), foi então marcada uma reunião em cada instituição com o responsável local pela 

introdução informática das respostas à “ Ficha Azul”. Na maioria dos casos, para obviar às questões 

levantadas, foram-nos fornecidas as próprias fichas azuis preenchidas em 2003/2004 a fim de 

introduzirmos, de raíz no ICS, toda a informação numa nova base de dados. Uma excepção feita à 

Faculdade de Ciências: a informação refere-se ao ano lectivo de 2004/20053. 

Finda esta etapa, procedemos então à recodificação das variáveis (Anexo 3) e introduzimos 

toda a informação no programa SPSS. A partir daí, realizámos apuramentos simples (Totais, por 

Faculdades e Cursos), um elevado número de cruzamentos de variáveis-chave, sendo retidos e 

interpretados aqueles que se revelaram significativos. Por sua vez, listámos também todos os 

cruzamentos estatisticamente não significativos de variáveis (Anexo 4). 

O nosso estudo refere-se, pois, a um total de 2.939 inscritos pela 1ª vez nos vários cursos de 

formação inicial da Universidade de Lisboa. 

 Ao longo do percurso, identificámos algumas incongruências que remetem para as próprias 

condições sociais da inquirição.  

Por um lado, parecem observar-se distintos níveis de relevância atribuídos ao processo de 

inquérito, de Faculdade para Faculdade. Se em algumas se adivinha rigor nos procedimentos de 

recolha de informação – controlo sobre a obrigatoriedade de entrega da “Ficha Azul”, bem como do 

seu correcto preenchimento – noutras, esses cuidados parecem ser mais vagos ou casuísticos, o que 

gera défice de informação. Tal variação manifesta-se, claramente, na discrepância entre o universo e 

a população respondente (Quadro 2). De facto, o recenseamento anual dos alunos matriculados – 

                                                 
2 As investigadoras contaram com a colaboração de Alexandra Raimundo na fase de tratamento estatístico (codificação, construção de 
base de dados no programa SPSS e apuramento de dados) da informação. 
3 Problemas técnicos na base de dados de 2003/2004 inviablizaram a sua cedência para efeitos deste estudo. 
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neste caso, os inscritos pela 1º vez no 1º ano – levado a cabo pelo Observatório da Ciência e do 

Ensino Superior junto da Universidade de Lisboa dá conta, para o ano em referência, de um universo 

de 2646 alunos, o que constitui um número bem superior ao número de alunos que preencheu a 

“Ficha Azul”4. Mesmo sabendo-se que o momento da captação dos dados não é coincidente no 

tempo – o Inquérito da Reitoria ocorre no momento das matrículas, os dados do OCES referem-se 

aos inscritos à data de 31 de Dezembro do ano lectivo em curso – e tendo em conta as dinâmicas 

que ocorrem ao longo do ano lectivo (anulação de matrículas, transferências, etc.), a verdade é que 

nas “Fichas Azuis” está em falta cerca de 1/5 do universo recenseado pelas estatísticas oficiais (523 

alunos, excluindo a Faculdade de Ciências).  

 

QUADRO 2 – Respondentes ao Inquérito Reitoria e total de alunos inscritos no 1º ano 1º vez recenseados 
(Ano lectivo 2003/04) 

Inscritos no 1º ano, 1ª vez 
Inquérito Reitoria(1) DIMAS 2003/04(2) 

Faculdade/Curso 
H M Total H M Total 

Belas Artes 44 121 165 58 158 216 
Design Comunicação 8 32 40 11 46 57 
Design Equipamento 13 31 44 15 36 51 
Escultura 11 26 37 19 37 56 
Pintura 12 32 44 13 39 52 
Ciências * --- --- --- --- --- --- 
Direito 257 410 667 231 396 627 
Farmácia 36 131 167 58 194 252 
Letras 201 379 580 357 639 996 
Artes Espectáculo 3 12 15 7 32 39 
Comunicação e Cultura 6 24 30 6 39 45 
Estudos Europeus 10 28 38 20 37 57 
Filosofia 24 22 46 40 38 78 
Geografia 57 51 108 80 65 145 
História 47 71 118 75 92 167 
Línguas Literaturas 54 171 225 129 336 465 
Medicina 93 159 252 91 156 247 
Medicina Dentária 12 44 56 25 64 89 
Psicologia e C. Educação 34 202 236 33 186 219 
Ciências Educação 11 60 71 10 49 59 
Psicologia 23 142 165 23 137 160 
 

Total 
 

677 1446 2123 853 1793 2646 

(1) Fonte: Insucesso Escolar na Universidade de Lisboa, Os alunos inscritos em 2003-2004, ICS/2006 (IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006) 
(2) Fonte: OCES, 2004. 
* Os dados da Faculdade de Ciências do Inquérito da Reitoria não foram incluídos por se referirem ao ano lectivo de 2004/05. 

 

Também a ausência de controlo e verificação sobre as respostas dadas pelos respondentes 

ao inquérito da Reitoria, no momento da sua devolução, é visível no elevado número de não 

respostas a alguns dos seus campos. Como veremos adiante, a percentagem de respostas deixadas 

em branco a algumas perguntas é maior nas Faculdades de Letras, Ciências e Direito – justamente 

as instituições com maior número de alunos. 

                                                 
4 A consulta da informação estatística apurada pela Direcção de Serviços Administrativos e Divisão de Alunos da própria Reitoria da 
Universidade de Lisboa (2005) dá-nos, por sua vez, um valor diferente: no ano de 2003/2004, o total de alunos inscritos pela 1ª vez no 1º 
ano dos vários cursos de formação inicial desta Universidade (à excepção dos da Faculdade de Ciências) elevava-se a 2.735. 
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 Por outro lado, registam-se também alguns desajustamentos no processo de codificação dos 

inquéritos, uma vez que nem todas as Faculdades usam o mesmo código para trabalhar a mesma 

variável. A introdução de raiz do conjunto dos dados numa nova base de dados comum, realizada 

pela equipa de investigação, obviou esse constrangimento. Não obstante, a autonomia relativa 

praticada por cada unidade orgânica na fase do tratamento estatístico constitui um entrave à 

possibilidade de comparação automática das diferentes bases de dados, e coloca em causa todo o 

potencial que esta informação revela para o conhecimento aprofundado do conjunto dos alunos 

recém-chegados à Universidade de Lisboa. 

 Finalmente, o facto de trabalharmos com um instrumento de inquirição em 2ª mão, cuja 

elaboração nos foi alheia, gera um outro tipo de limitações, que se prendem com a lógica de 

construção do próprio inquérito e a formulação de certas perguntas. Algumas delas surgem 

elaboradas de forma pouco clara, tendo em conta as exigências de codificação a que se encontram 

submetidas. Tal é o caso da pergunta relativa às “retenções ocorridas” no percurso escolar. 

Dimensão sem dúvida fulcral para a reconstituição das trajectórias académicas dos candidatos ao 

Ensino Superior e elemento incontornável no debate sobre o insucesso escolar na Universidade, esta 

informação acabou por não poder ser integrada no estudo, dados os potenciais equívocos 

interpretativos que a sua formulação pode suscitar. Com efeito, não havendo uma distinção inicial da 

situação de “retido” ou “não retido” por parte do respondente, mas apenas uma contagem do 

número eventual de retenções, não se percebe se a ausência de resposta à pergunta corresponde à 

situação de “não retido” ou, simplesmente, à opção pela “não resposta”. 

 Levantadas algumas das questões problemáticas com que nos confrontámos no trabalho com 

os dados, e que serão retomadas no capítulo final de sugestões e recomendações, debrucemo-nos 

então sobre os dados e sobre o que eles nos revelam.  

 

 

 

2.2. Apuramentos simples: um primeiro retrato dos recém-entrados na Universidade de 

Lisboa. 

 

 A Universidade de Lisboa engloba um conjunto muito diversificado de Faculdades, não só em 

termos da sua estrutura interna e das formações oferecidas (instituição com funcionamento em 

monobloco, focalizada numa única especialização profissional, ou instituição com funcionamento 

mais complexo, dividida em múltiplos departamentos, agregando várias especialidades disciplinares e 

profissionais), mas também em número de alunos que capta.  
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As Faculdades mais numerosas: Ciências, Direito e Letras  

No que concerne os alunos que entram pela primeira vez na UL, constata-se no Quadro 3 que 

a maioria se concentra em três das suas oito Faculdades: Ciências, Direito e Letras. Por sua vez, as 

Faculdades de Medicina Dentária, Belas Artes e Farmácia detêm as mais baixas proporções dos 

alunos inscritos no 1º ano pela 1ª vez. 

 

QUADRO 3 – Alunos inscritos no 1º ano pela 1ª vez por Faculdades 
 

Faculdade 
 

Inscritos 
1ºano1ªvez 

 
%  

Vagas 
disponíveis 

(2003/2004) 
Ciências* 790  26,9% 919*   
Direito 679  23,1% 550 
Letras 586  19,9% 1051 

Medicina 253 8,6% 256 
Psic. e C. Educ. 239 8,1% 225 

Belas Artes 168 5,7% 200 
Farmácia 167 5,7% 205 

Med. Dentária 57  1,9% 119(a) 
Total 2.939 100% 3.525 

* Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
(a) Inclui Cursos de Bacharelato de Higiene Oral e Prótese Dentária, não contemplados no nosso estudo. 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 

 
 
 
 É interessante comparar, adicionalmente, o número de inscritos pela 1ª vez no 1º ano das 

licenciaturas conferidas pela Universidade de Lisboa, captados no nosso estudo, e as vagas 

disponibilizadas por Faculdades no ano lectivo de 2003/2004. Neste caso, verifica-se que algumas 

das Faculdades não esgotam muitas das vagas colocadas a concurso – é claramente o caso de 

Ciências e Letras – outras manifestam grandes aproximações entre vagas e inscritos – casos de 

Medicina, Psicologia e Ciências da Educação, Belas Artes e Farmácia – e noutras, ainda, o número de 

inscritos acaba por ser superior às vagas disponíveis, como acontece em Direito. A capacidade de 

atracção de alunos parece, assim, ser bastante variável no interior desta instituição de ensino 

superior. 

 

O curso mais preenchido: Direito 

 Vejamos agora, com mais detalhe, a distribuição dos recém entrados por cursos5. Neste caso, 

é importante ter presente que o volume de inscritos deve ser entendido, em parte, como resultado 

do sistema de numerus clausus implantado no ensino superior português, o qual impõe restrições 

em termos de vagas disponibilizadas cada ano – e antecipa auto-exclusões de candidaturas. Mas, 

                                                 
5 Para facilitar a leitura dos dados, os cursos disponíveis na Universidade de Lisboa foram agregados em função da sua matriz disciplinar 
básica, dispensando-se assim a referência à sua especialização ulterior (ex.: as 12 variantes dos cursos de Línguas e Literaturas Modernas 
da Faculdade de Letras foram aglutinadas numa só referência, tal como as várias denominações de Biologia, Química, Matemática, Física e 
Geologia, da Faculdade de Ciências, o foram também). 
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também, como indicador da própria atracção que os diversos cursos exercem sobre potenciais 

candidatos, de acordo com critérios que estão para além da nota de candidatura obtida. A crença 

subjectiva numa dada “vocação”, a avaliação criteriosa das possibilidades oferecidas no momento 

pelo mercado de trabalho, o imperativo de assegurar a transmissão de um legado profissional da 

família ou mesmo um erro de apreciação sobre o que realmente se esconde por detrás de uma dada 

denominação disponível num mercado de títulos escolares bastante mais complexo, são factores que 

podem condicionar decisivamente a procura. 

 
QUADRO 4 – Alunos inscritos no 1º ano 1º vez por Cursos (recodificados) 

Cursos 
(recodificados) 

 
Inscritos 1ºano 1ªvez 

 
%  

Direito 679 23,1% 
Medicina 253 8,6% 
Biologia* 222 7,6% 

Líng Literat. Moderna 220 7,5% 
Psicologia 168 5,7% 

C. Farmacêuticas 167 5,7% 
Eng. Informática* 157 5,3% 

Química* 134 4,6% 
História 118 4,0% 

Geografia 108 3,7% 
Geologia* 78 2,7% 

Ciências Educação 71 2,4% 
Física* 64 2,2% 

Medicina Dentária 57 1,9% 
Matemática* 56 1,9% 

Filosofia 46 1,6% 
Design Equipamento 44 1,5% 

Pintura 44 1,5% 
Energia e Ambiente 41 1,4% 
Design Comunicação 40 1,4% 

Estudos Europeus 38 1,3% 
Escultura 37 1,3% 

Comunicação Cultura 30 1,0%  
Estatística* 26 0,9% 

Artes Espectáculo 15 0,5% 
Eng. Geográfica* 11  0,4% 

Líng Literat. Clássica 5 0,2% 
Estudos Africanos 5 0,2% 

Eng. Ling e Conhecim 1 0,0% 
Não responde 4 0,1% 

Total 2.939 100% 
* Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 

 

 

Como se constata no Quadro 4, o curso de Direito, seguido a alguma distância por Medicina e 

Biologia, sobressai claramente pelo elevadíssimo número de novos alunos (quase ¼ do total), 

comparativamente com os restantes cursos oferecidos pela Universidade de Lisboa. Nos antípodas, 

situam-se os cursos de Engenharia da Linguagem e do Conhecimento, Estudos Africanos e Línguas e 

Literaturas Clássicas, que não conseguem captar, sequer, uma dezena de novos alunos. 
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Uma Universidade feminizada 

 A Universidade de Lisboa apresenta uma procura bastante feminizada. Nada de novo, aliás, 

relativamente ao padrão observado para o conjunto no ensino superior português nos últimos anos. 

Contudo, uma leitura comparativa entre os valores relativos ao total de alunos inscritos no 1º ano 

pela 1ª vez nas instituições de ensino superior do país, e os referentes especificamente à 

Universidade de Lisboa, revela uma feminização “excessiva” dos estudantes recém entrados nesta 

instituição – 63% de alunas no 1º ano, acima dos 59% apurados para o todo nacional. 

 Considerando agora de perto os dados da Universidade de Lisboa, por Faculdades, registam-

se interessantes mudanças relativamente a um passado não muito longínquo. Por um lado, na 

amostra estudada, nenhuma Faculdade apresenta hoje um predomínio masculino6 –  o que não pode 

deixar de interpelar, no contexto do mainstreaming da igualdade de género, a própria universidade. 

Por outro lado, constatam-se novas dinâmicas de procura e de acesso aos cursos, por parte de 

rapazes e raparigas. Letras já deixou de ser o bastião feminino de outrora. O seu contributo para a 

feminização geral da Universidade de Lisboa diminuiu, cedendo lugar a outras Faculdades como 

Psicologia e Ciências da Educação, Medicina Dentária, Farmácia e Belas Artes. 

 

QUADRO 5 – Alunos inscritos no 1º ano 1º vez por Faculdades e sexo 

Faculdade M %M  H %H TOTAL 
Psic. e C. Educ. 202 85,6% 34   14,4% 236 

M. Dentária 44 78,6% 12 21,4% 56 
Farmácia 131 78,4% 36 21,6% 167 

Belas Artes 123 73,2% 45 26,8% 168 
Letras 385 65,7% 201 34,3% 586 

Medicina 159 63,1% 93 36,9% 252 
Direito 410 61,5% 257 38,5% 667 

Ciências* 399  51,0% 384 49,0% 783 
Total 1.853 63,6% 1.062 36,4% 2.915 

TOTAL 
Portugal** 

 
52.178 

 
59% 

 
35.603 

 
41% 

 
87.781 

* Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Fontes: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas); ** OCES, 2005. 

 

 

Por sua vez, a maior paridade entre rapazes e raparigas encontra-se na Faculdade de 

Ciências, onde a distribuição de inscritos pelos dois sexos se encontra francamente mais equilibrada. 

Tal não significa, porém, que não haja polarizações mais ou menos acentuadas entre cursos no 

interior de cada Faculdade. Teremos oportunidade, mais adiante neste trabalho, de aprofundar esta 

questão. 

                                                 
6 No entanto, os dados estatísticos fornecidos pela Reitoria da Universidade de Lisboa (2005) apuram um valor ligeiramente superior de 
rapazes inscritos pela 1ª vez no 1º ano na Faculdade de Ciências, relativamente às raparigas, para o ano lectivo considerado: 
respectivamente, 347 e 332. 
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De onde vêm os alunos? 

 Interessa agora apurar a proveniência geográfica destes novos estudantes da Universidade 

de Lisboa. Sabemos antecipadamente, por outros estudos, que o recrutamento no ensino superior 

tende a ser fortemente regionalizado. A descentralização das instituições deste nível de ensino, 

ocorrida nas últimas três décadas, potenciou a captação de públicos locais, cuja proximidade 

geográfica à sua Universidade ou ao seu Instituto Politécnico constitui um benefício, nomeadamente 

económico. Por sua vez, a internacionalização acrescida dos estudos (Almeida e Vieira, 2006), 

associada a um conjunto significativo de mecanismos incentivadores da mobilidade dos estudantes 

(acordos bilaterais, bolsas de estudo, sistema de equivalências, etc.), nomeadamente no espaço da 

União Europeia, poderá incrementar a procura de ensino superior em Portugal por parte de alunos 

oriundos de outros países. Sabe-se como o prestígio e a vitalidade das instituições de investigação 

avançada andam frequentemente associados à capacidade de atracção dos melhores estudantes, 

inclusive os não nacionais. Nesta perspectiva, qual o grau de internacionalização – medido pela 

captação de estudantes estrangeiros – que a Universidade de Lisboa apresenta? 

 Embora não tenhamos informação relativa à nacionalidade dos inscritos no 1º ano pela 1ª 

vez, podemos fazer uma aproximação ao tema a partir das respostas à questão “Onde viveu 

habitualmente antes de ingressar na Universidade?”. Os dados constantes no Quadro 6 reportam-se 

apenas às respostas válidas obtidas, embora nele se permita também aferir a proporção de não 

respostas, em cada Faculdade. 

 

QUADRO 6 - País onde viveu habitualmente antes de ingressar na Universidade, por Faculdade 
Faculdade Portugal Palop Outros N/R 
Belas Artes  99,4% 0,0% 0,0% (0,6%) 
Farmácia 98,8% 0,0% 1,2% (0,0%) 
Medicina 98,8% 0,0% 1,2% (0,0%) 
Letras 98,7% 1,0% 0,3% (32,9%) 

M. Dentária 98,2% 1,8% 0,0% (0,0%) 
Ciências* 97,8% 1,3% 0,9% (2,7%) 
Direito 97,3% 2,0% 0,8% (2,4%) 

Psic. e C. Educ. 97,0% 0,8% 2,0% (0,8%) 
Total 

 
98,0% 
2.653 

1,1% 
30 

0,9% 
23 

 
233 

* Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas). 

 

É esmagador o peso de recém entrados na Universidade de Lisboa com residência habitual 

em Portugal antes do ingresso. Embora não possamos deduzir que se trata de estudantes nacionais, 

a proporção expressiva de residentes no território nacional faz supor que uma parte significativa 

deles seja oriunda de Portugal. Os inscritos provenientes de outros países – mesmo que tenham 

nacionalidade portuguesa – são uma notória minoria. Assim, pode-se concluir com alguma margem 
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de segurança que a Universidade de Lisboa revela pouca capacidade de atracção de um público não 

nacional de forma duradoura7, pelo menos ao nível dos cursos de formação inicial.  

Salienta-se, também, a elevada percentagem de não respostas dadas a esta questão por 

parte dos inscritos em Letras (33%!), o que pode comprometer a qualidade dos resultados obtidos 

para esta Faculdade. 

Finalmente, constata-se a inclusão, ainda que mitigada, de residentes nos Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa nas Faculdades de Direito, Medicina Dentária e Ciências, ao passo que 

Psicologia e Ciências da Educação, Farmácia e Medicina incluem contingentes provenientes de outros 

espaços nacionais (da Europa, sobretudo). 

No que se refere ao carácter regional do recrutamento da Universidade de Lisboa, o Quadro 7 

é bastante esclarecedor. A maioria dos novos alunos reside na área da Grande Lisboa, o que inclui o 

distrito de Setúbal. De facto, cerca de 70% dos inscritos no 1º ano pela 1ª vez em 2003/2004 é 

justamente daí proveniente, sendo que só os residentes no distrito de Lisboa perfazem mais de 

metade destes estudantes.  

 
QUADRO 7 – Distrito onde viveu habitualmente antes de ingressar na Universidade, por Faculdade 

FACULDADE /CURSO LISBOA SETÚBAL OUTROS N/R 
Belas Artes 103 62,8% 22 13,4% 39 23,8% (2,4%) 
Design Comunicação 24 61,5% 7 17,9% 8 20,6% (2,5%) 
Design Equipam. 24 55,8% 7 16,3% 12 27,9% (2,3%) 
Escultura 26 70,3% 5 13,5% 6 16,2% (0,0%) 
Pintura 29 69,0% 2 4,8% 11 26,2% (4,5%) 
Ciências* 490 65,2% 111 14,8% 151 20,0% (4,9%) 
Biologia 132 60,6% 35 16,1% 51 23,3% (1,9%) 
Energia e Ambiente 31 75,6% 6 14,6% 4 9,8% (0,0%) 
Eng. Geográfica 7 63,6% 0 0,0% 4 36,4% (0,0%) 
Eng. Informática 108 74,0% 19 13,0% 19 13,0% (7,0%) 
Estatística 13 54,2% 3 12,5% 8 33,3% (7,7%) 
Física 36 60,0% 11 18,3% 13 21,7% (6,3%) 
Geologia 41 54,7% 14 18,7% 20 26,6% (3,8%) 
Matemática 48 88,8% 3 5,6% 3 5,6% (3,6%) 
Química 74 60,2% 20 16,3% 29 23,5% (8,2%) 
Direito 345 53,7% 77 12,0% 220 34,3% (5,4%) 
Farmácia 82 49,7% 22 13,3% 61 37,0% (1,2%) 
Letras 210 58,2% 60 16,6% 91 25,2% (38,4%) 
Artes Espectáculo 8 80,0% 0 0,0% 2 20,0% 33,3%) 
Comunic. e Cultura 10 66,7% 2 13,3% 3 20,0% (50,0%) 
Estudos Europeus 12 41,4% 9 31,0% 8 27,6% (23,7%) 
Filosofia 18 69,2% 4 15,4% 4 15,4% (43,5%) 
Geografia 43 64,2% 9 13,4% 15 22,4% (38,0%) 
História 46 59,7% 11 14,3% 20 26,0% (34,7%) 
Línguas e Literatura 72 53,3% 24 17,8% 39 28,9% (40,0%) 
Medicina 92 36,8% 22 8,8% 136 54,4% (1,2%) 
Med. Dentária 21 37,5% 5 8,9% 30 53,6% (1,8%) 
Psic. e C. Educ. 123 54,2% 34 15,0% 70 30,8% (5,0%) 
Ciências Educação 35 52,2% 9 13,4% 23 34,4% (5,6%) 
Psicologia 88 55,0% 25 15,6% 47 29,4% (4,8%) 

TOTAL - UL 1466 56,0% 353 13,5% 798 30,5% -- 

* Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005  Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas) 

                                                 
7 Não consideramos aqui os estudantes integrados em programas de mobilidade limitada, de duração semestral ou anual, como o 
Programa Erasmus. 
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Sair de casa para estudar? 

O Quadro 8 contabiliza a proporção de alunos deslocados da sua residência permanente.  

 
QUADRO 8 – Deslocados e não deslocados da sua residência permanente, por Faculdade 

Faculdade Deslocado Não 
deslocado 

Total 
(respostas 

válidas) 

N/R 

Medicina  56,0% 44,0% 100% (7,5%) 
Med. Dentária  51,8% 48,2%  100% (1,8%) 

Direito 40,9% 59,1% 100% (9,6%) 
Farmácia  39,9% 60,1% 100% (2,4%) 

Psic. e C. Educ. 34,5% 65,5% 100% (4,2%) 
Belas Artes 34,4% 65,6% 100% (3,0%) 

Letras 28,3% 71,7% 100% (0,0%) 
Ciências* 24,2% 75,8% 100% (0,0%) 

Total 34,1% 65,9% 100%  
* Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas). 

 

 

No total dos alunos entrados pela 1ª vez no 1º ano da Universidade de Lisboa, a maioria 

(cerca de 66%) não se encontra deslocado da sua residência permanente, o que é congruente com 

os dados já atrás apresentados relativos ao carácter maioritariamente regional – Área Metropolitana 

de Lisboa – do recrutamento destes alunos. Como se prova, apenas um terço (34%) dos estudantes 

se encontra a viver longe de casa. 

Contudo, tal tendência assume contornos muito distintos de acordo com a Faculdade 

considerada. Os estudantes de Medicina e de Medicina Dentária são aqueles que de forma 

expressiva se encontram deslocados da sua residência habitual. Mais de metade está nessa situação. 

No pólo oposto posicionam-se os estudantes da Faculdade de Ciências, seguidos de perto pelos de 

Letras, cuja larga maioria não se encontra deslocada.  

Considerando que algumas destas Faculdades englobam formações com características muito 

distintas, vale a pena conhecer com mais detalhe a condição de deslocado e não deslocado em cada 

curso. Vejamos então o quadro 9. 

Este grau de desagregação permite-nos confirmar o posicionamento de Medicina e de 

Medicina Dentária como os cursos que detêm maioritariamente alunos deslocados. Nenhum outro 

curso revela uma proporção tão elevada de alunos que se encontram longe de casa. Por sua vez, é 

na Faculdade de Ciências, e em particular nos cursos de Matemática, Engenharia Informática e 

Energia e Ambiente, que se concentram os estudantes que não tiveram de sair da sua residência 

habitual para estudar. 
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QUADRO 9 – Deslocados e não deslocados da sua residência permanente, por Curso 
 Faculdade/Curso Deslocado Não deslocado 

Belas Artes 56 34,4% 107 65,6 % 
Design Comunicação 11 28,2 % 28 71,8 % 
Design Equipamento 14 34,1 % 27 65,9 % 
Escultura 11 30,6 % 25 69,4 % 
Pintura 18 40,9 % 26 59,1 % 
Ciências* 191 24,2 % 599 75,8 % 
Biologia 62 27,9 % 160 72,1 % 
Energia e Ambiente 8 19,5 % 33 80,5 % 
Eng. Geográfica 3 27,3 % 8 72,7 % 
Eng. Informática 24 15,3 % 133 84,7 % 
Estatística 8 30,8 % 18 69,2 % 
Física 18 28,1 % 46 71,9 % 
Geologia 28 35,9 % 50 64,1 % 
Matemática 7 12,5 % 49 87,5 % 
Química 33 24,6 % 101 75,4 % 
Direito 251 40,9% 363 59,1 % 
Farmácia 65 39,9 % 98 60,1 % 
Letras 166 28,3 % 420 71,7 % 
Artes Espectáculo 3 20,0 % 12 80,0 % 
Comunic. Cultura 10 33,3 % 20 66,7 % 
Estudos Europeus 14 36,8 % 24 63,2 % 
Filosofia 14 30,4 % 32 69,6 % 
Geografia 26 24,1 % 82 75,9 % 
História 36 30,5 % 82 69,5 % 
Línguas Literaturas 59 26,2 % 166 73,8 % 
Medicina 131 56,0 % 103 44,0 % 
Medicina Dentária 29 51,8 % 27 48,2 % 
Psic. e Ciênc. Educ. 79 34,5 % 150 65,5 % 
Ciências Educação 24 36,4 % 42 63,6 % 
Psicologia 55 33,7 % 108 66,3 % 

Total UL 968 34,1 % 1867 65,9 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas). 

 

 

Os dados que acabámos de apresentar suscitam uma questão pertinente. É que qualquer 

relação simplista e apressada que se queira fazer entre insucesso escolar no ensino superior e a 

condição de deslocado (supostamente associado a maior vulnerabilidade afectiva ou isolamento do 

estudante) – senso comum que é por vezes alegado como hipotética justificação de insucessos no 

Ensino Superior – carece de rigorosa confirmação. Afinal, a maior proporção de deslocados incide 

justamente sobre os cursos onde se concentram excelentes alunos à entrada, como Medicina e 

Medicina Dentária… 

 

A nota de ingresso ou as vicissitudes do acesso 

Os candidatos aos cursos da Universidade de Lisboa diferem significativamente entre si em 

termos de qualidades académicas atestadas. A nota de candidatura ao Ensino Superior é um 

instrumento que pretende condensar uma longa sucessão de provas prestadas por cada aluno ao 
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longo da trajectória escolar precedente e, nesse sentido, é tido como a medida de aferição, 

classificação e hierarquização mais legítima – porque assente no “mérito” – dos pretendentes a este 

nível de ensino.  

A análise do Quadro 10 é elucidativa quanto às propriedades escolares exibidas pelos recém 

entrados na Universidade de Lisboa, pese embora a percentagem elevada de não respostas a esta 

questão observadas em algumas Faculdades (31% em Ciências, 30% em Psicologia e Ciências da 

Educação, 26% em Direito). Utilizando as denominações correntes na classificação académica, 

grande parte destes alunos situa-se no “Bom” e no “Muito Bom”. Estão englobados nestas duas 

categorias cerca de 82% dos alunos inscritos no 1º ano pela 1ª vez nesta Universidade, e é de 

assinalar que cerca de 35% entra com uma nota entre os 17 e os 20 valores. 

 

QUADRO 10 – Notas de candidatura, por Faculdade 
Faculdade MUITO  BOM 

(17-20 val.) 
BOM 

(14-16 val.) 
SUFICIENTE 
(10-13 val.) 

N/R 

Medicina  100% 0% 0% (4,7%) 
Med. Dentária  94,1% 3,9% 2,0% (10,5%) 

Farmácia 90,9% 6,0% 3,3% (8,4%) 
Belas Artes  71,2% 28,2% 0,6% (3,0%) 

Psic. e C. Educ. 24,4% 67,3% 8,3% (29,7%) 
Ciências* 17,2% 44,0% 38,8% (30,8%) 
Direito 15,8% 82,4% 1,8% (26,4%) 
Letras 9,3% 51,7% 38,9% (17,2%) 
Total 34,8% 46,6% 18,8%  

*Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas). 

 

 

A impressão geral com que se fica é, sem dúvida, a de um animador panorama académico: 

bons e muito bons alunos em abundância. Destoa, em todo o caso, do retrato que se esboça a partir 

dos indicadores do sucesso e do abandono… 

Por outro lado, a discriminação das notas de candidatura por Faculdade (Quadro 10) e por curso 

(Quadro 11) evidencia flagrantes contrastes, entre picos de excelência (Medicina, Medicina Dentária, 

Farmácia, Design em Belas Artes) e linhas de mera suficiência (Letras, Ciências, com cursos como os 

de Engenharia Geográfica e Informática, Estatística, Energia e Ambiente – certamente vítimas da 

concorrência de instituições como o IST e a FCT da UNL). 
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Quadro 11 – Notas de candidatura, por Curso 
FACULDADE 

/CURSO 
SUFICIENTE 
(10-13 val.) 

BOM 
(14-16 val.) 

MUITO BOM 
(17-20 val.) 

Belas Artes 1 0,6% 46 28,2% 116 71,2% 
Design Comunicação 1 2,6% 0 0,0 % 37 97,4% 
Design Equipamento 0 0,0% 3 7,0% 40 93,0% 
Escultura 0 0,0% 26 70,2% 11 29,7% 
Pintura 0 0,0% 16 38,1% 26 61,9% 
Ciências 212 38,8% 241 44,0% 94 17,2% 
Biologia 3 1,9% 107 66,9% 50 31,2% 
Energia e Ambiente 18 66,6% 9 33,3% 0 0,0% 
Eng. Geográfica 6 75,0% 1 12,5% 1 12,5% 
Eng. Informática 94 79,0% 22 18,4% 3 2,5% 
Estatística 12 66,7% 3 16,7% 3 16,8% 
Física 14 33,3% 17 40,4% 11 26,2% 
Geologia 35 59,3% 23 39,0% 1 1,7% 
Matemática 13 44,7% 13 44,8% 3 10,3% 
Química 17 20,0% 46 44,1% 22 25,9% 
Direito 9 1,8% 412 82,4% 79 15,8% 
Farmácia 5 3,3% 9 6,0% 139 90,9% 
Letras 189 38,9% 251 51,7% 45 9,3% 
Artes Espectáculo 0 0,0% 11 78,6% 3 21,4% 
Comunicação e Cultura 2 7,7% 22 84,6% 2 7,7% 
Estudos Europeus 1 3,0% 27 81,8% 5 15,2% 
Filosofia 16 44,4% 15 41,7% 5 13,9% 
Geografia 45 50,6% 41 46,1% 3 3,3% 
História 40 39,6% 51 50,5% 10 9,9% 
Línguas e Literaturas 81 44,8% 83 45,9% 17 9,4% 
Medicina 0 0,0% 0 0,0% 241 100,0% 
Med. Dentária 1 2,0% 2 3,9% 48 94,1% 
Psicol. e C. Educ 14 8,3% 113 67,3% 41 24,4% 
Ciências Educação 12 28,0% 31 72,1% 0 0,0% 
Psicologia 2 1,6% 82 65,6% 41 32,8% 

NOTA: não se contabilizou o curso de Estudos Africanos (Faculdade de Letras) por ter só 5 alunos inscritos. 
* Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas). 

 
 
 Dispomos ainda, no inquérito promovido pela Reitoria, de informação suplementar sobre 

outras dimensões académicas dos estudantes entrados de novo no Ensino Superior. Trata-se da 

modalidade de Ensino Secundário frequentada, pergunta que obtém, aliás, uma elevadíssima taxa de 

resposta por parte dos inquiridos. 

 Para o conjunto destes estudantes da Universidade de Lisboa, o ensino público constituiu a 

via esmagadoramente frequentada no secundário, tendência até superior à respectiva distribuição 

nacional, como se pode detectar no Quadro 12. Apenas 11% frequentou exclusivamente o ensino 

privado – contra 18% no País. 
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QUADRO 12 – Tipo de estabelecimento frequentado no Ensino Secundário, por Faculdade/Curso 
Faculdade/Curso Público Privado Ambos N/R 

Belas Artes 92,1 % 6,7 % 1,2 % (1,8 %) 
Design Comunicação 87,2 % 10,3 % 2,6 % (2,5 %) 
Design Equipamento 93 % 7 % 0 (2,3 %) 
Escultura 94,6 % 5,4 % 0 0 
Pintura 93,2 % 4,5 % 2,3 % 0 
Ciências* 90,4 % 9,6 % 0 0 
Biologia 86,9 % 13,1 % 0 0 
Energia e Ambiente 95,1 % 4,9 % 0 0 
Eng. Geográfica 81,8 % 18,2 % 0 0 
Eng. Informática 91,1 % 8,9 % 0 0 
Estatística 96,2 % 3,8 % 0 0 
Física 92,2 % 7,8 % 0 0 
Geologia 94,9 % 5,1 % 0 0 
Matemática 89,3 % 10,7 % 0 0 
Química 91 % 9 % 0 0 
Direito 85,9 % 11 % 3,1 % (10 %) 
Farmácia 84,1 % 13,4 % 2,4 % (1,8 %) 
Letras 87,9 % 12,1 % 0 0 
Artes Espectáculo 93,3% 6,7 % 0 0 
Comunic. Cultura 90 % 10 % 0 0 
Estudos Europeus 94,7 % 5,3 % 0 0 
Filosofia 78,3 % 21,7 % 0 0 
Geografia 85,2 % 14,8 % 0 0 
História 86,4 % 13,6 % 0 0 
Línguas Literaturas 90,2 % 9,8 % 0 0 
Medicina 87% 13 % 0 0 
Med. Dentária 74,1 % 24,1 % 1,9 % (5,3 %) 
Psic. e Ciênc. Educ. 92,8 % 4,7 % 2,6 % (1,7 %) 
Ciências Educação 98,6 % 1,4 % 0 (2,8 %) 
Psicologia 90,4 % 6 % 3,6 % (1,2 %) 

Total -UL 88,2 % 10,6 % 1,1 % (2,8 %) 
TOTAL Portugal** 82,4% 17,6% - - 

*Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Fontes: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas); ** GIASE, ME. 
 

 

No entanto, uma observação mais atenta dos dados por Faculdades e Cursos permite 

distinguir algumas variações importantes. Medicina Dentária destaca-se das outras pelo peso mais 

elevado de alunos que frequentaram o ensino secundário privado, enquanto que Psicologia e 

Ciências da Educação, Belas Artes e Ciências sobressaem pelo peso daqueles que apenas 

frequentaram o ensino secundário em estabelecimentos públicos. No que toca aos cursos, por sua 

vez, Medicina Dentária e Filosofia primam pela maior proporção relativa de estudantes provenientes 

do ensino privado, ao passo que Psicologia e Estatística detêm peso esmagador de alunos cuja 

escolaridade anterior foi realizada no ensino público. 

Apesar de a trajectória escolar anterior da generalidade destes alunos indiciar qualidades 

académicas acima da média, pelo valor das notas de candidatura exibidas, a verdade é que as 

restrições impostas pelo mecanismo de numerus clausus podem gerar risco de exclusão dos cursos 

almejados e provocar assim, paradoxalmente, frustrações e sentimentos de injustiça nos bons 
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alunos. O grau de contrariedade atingido por estes estudantes aparece patente no Quadro 13, onde 

se apuram as respostas à pergunta “O curso em que se inscreve foi a sua 1ª opção?”. 

Infelizmente, não dispomos de informação relativa a esta questão para a Faculdade de 

Letras. Contudo, relativamente a todas as restantes Faculdades e respectivos cursos, registam-se 

surpreendentes variações internas. O dado mais saliente é, sem dúvida, o facto de a esmagadora 

maioria dos recém entrados na Faculdade de Medicina Dentária – alunos de excelência académica, 

convém recordar – estar contrariada nessa licenciatura, uma vez que 72,2% dos respondentes não 

se encontra no curso colocado em 1ª opção. O oposto ocorre com os estudantes da Faculdade de 

Medicina, que revelam praticamente na totalidade uma inserção adequada à sua escolha. 

 

QUADRO 13 – Curso em 1ª opção 
 

FACULDADE /CURSO 
 

SIM 
 

NÃO 
Total 

respostas 
válidas 

 
N/R 

Belas Artes 111 66,9% 55 33,1% 100% (1,2%) 
Design Comunicação 40 100% 0 - 100% (0%) 
Design Equipamento 22 51,2% 21 48,8% 100% (2,3%) 
Escultura 16 43,2% 21 56,8% 100% (0%) 
Pintura 31 72,1% 12 27,9% 100% (2,3%) 
Ciências* 483 70,4% 203 29,6% 100% (13,2%) 
Biologia 146 73,7% 52 26,3% 100% (10,8%) 
Energia e Ambiente 17 48,6% 18 51,4% 100% (14,6%) 
Eng. Geográfica 8 72,7% 3 27,3% 100% (0%) 
Eng. Informática 87 60,0% 58 40,0% 100% (7,6%) 
Estatística 13 61,9% 8 38,1% 100% (19,2%) 
Física 46 90,2% 5 9,8% 100% (20,3%) 
Geologia 57 78,1% 16 21,9% 100% (6,4%) 
Matemática 35 77,8% 10 22,2% 100% (19,6%) 
Química 74 69,2% 33 30,8% 100% (20,1%) 
Direito 562 88,5% 73 11,5% 100% (6,5%) 
Farmácia 90 54,5% 75 45,5% 100% (1,2%) 
Letras - - - - - (100%) 
Medicina 240 94,9% 13 5,1% 100% (0%) 
Med. Dentária 15 24,8% 39 72,2% 100% (5,3%) 
Psicol. e C. Educ 150 68,5% 69 31,5% 100% (8,4%) 
Ciências Educação 28 45,2% 34 54,8% 100% (12,7%) 
Psicologia 122 77,7% 35 22,3% 100% (6,5%) 
NOTA: A Faculdade de Letras não tem informação desagregada a esta questão. 
* Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas). 

 

 

 Por sua vez, as médias ostentadas por Faculdade escondem flutuações contrastantes entre 

cursos. Na Faculdade de Belas Artes, a totalidade dos respondentes de Design de Equipamento 

revela estar no curso colocado em 1ª opção, ao passo que os de Escultura foram maioritariamente 

colocados num curso que não corresponde à sua preferência. Na Faculdade de Ciências, os 

estudantes de Física são os mais satisfeitos e os de Energia e Ambiente os mais contrariados. 

 21



Finalmente, Psicologia recolhe a preferência maioritária dos recém entrados e Ciências da Educação 

representa o oposto, para os estudantes da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação.  

Esta informação pode ser fulcral para se entender eventuais dinâmicas de escolaridade futura 

destes alunos – algumas das mudanças e transferências de curso, situações de abandono ou de 

insucesso escolar podem ter origem neste desencontro entre expectativas manifestadas e colocações 

impostas. Aliás, no relatório precedente deste programa de investigação constatava-se, para o ano 

lectivo de 2004/2005, uma proporção mais elevada de pedidos de transferência e mudança de curso 

justamente entre os estudantes de Medicina Dentária e de Belas Artes (Nóvoa, Curado e Machado, 

2005: 33-38). 

 

Os contextos sociais de proveniência dos estudantes 

 Nas duas últimas décadas assiste-se em Portugal a um notável crescimento do volume de 

matriculados no Ensino Superior, o que faz supor um alargamento da base social de recrutamento da 

população que acede a este nível de ensino. Mais democrático, o Ensino Superior é hoje muito mais 

diversificado socialmente do que alguma vez o foi.  

Não obstante, persistem certos factores que continuam a condicionar fortemente o decurso 

da escolaridade e, nessa medida, as possibilidades de acesso aos patamares mais avançados do 

sistema de ensino. Os trabalhos da sociologia da educação há muito que desvendaram a afinidade 

entre a disponibilidade de certos recursos em casa e a probabilidade de trajectórias de sucesso na 

escola. Referimo-nos, quer ao volume de capital económico detido pela família – indispensável ao 

financiamento de carreiras escolares particularmente longas dos descendentes envolvendo, por 

vezes, uma mobilidade geográfica significativa – quer, sobretudo, ao capital cultural mobilizável no 

seio doméstico. A familiaridade que os pais estabelecem com o sistema de ensino, ou seja, o 

domínio dos processos subtis de orientação, selecção e hierarquização escolares – “todas essas 

pequenas diferenças que acabam por fazer as grandes diferenças” (Dubet, 2004:8) – e os próprios 

recursos culturais escolarmente úteis postos à disposição dos descendentes ao longo da sua 

escolaridade, constituem vantagens de partida que, não raro, desembocam em benefícios à chegada. 

 Os dados apurados permitem também tecer algumas considerações a este respeito, para o 

conjunto dos alunos recém entrados na Universidade de Lisboa. 

 Antes de mais, convém esclarecer que a esmagadora maioria destes novos estudantes (um 

pouco mais de ¾) insere-se em agregados familiares tradicionais, ou seja, compostos por ambos os 

pais e irmãos, caso os haja (Quadro 14). Se a este valor somarmos a percentagem daqueles que 

indica fazer parte de uma família monoparental, temos que cerca de 90% dos inquiridos ainda 

declara viver com os pais. Apenas uma ínfima percentagem de alunos declara já ter constituído um 

agregado familiar próprio – 5,6% vive com o cônjuge, com ou sem filhos. 
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QUADRO 14 – Tipo de família dos estudantes, por Faculdade 

* Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas). 

 
 

O contexto social da família de origem não deixa, portanto, de exercer uma influência 

duradoura sobre a maioria destes estudantes, uma vez que quase todos se integram ainda em 

agregados compostos pelos pais e irmãos. 

Detenhamo-nos um pouco, então, na caracterização social das famílias de origem dos 

estudantes inquiridos. Algumas tendências sobressaem claramente dos dados apurados, apesar da 

expressiva proporção de não respostas a esta questão – limitação que pode eventualmente enviusar 

o panorama encontrado. 

Em primeiro lugar, a análise da categoria sócio-profissional dos pais destes alunos revela-nos 

genericamente uma proveniência social bastante elevada, se tivermos em conta a estrutura da 

população activa portuguesa. Como se verifica, a proporção de alunos cujo pai é “dirigente ou 

quadro superior de empresa”, “quadro superior da Administração Pública” (CNP 1) ou ainda 

“especialista das profissões intelectuais e científicas” (CNP 2) ascende a quase metade do total dos 

inquiridos. Se a este grupo adicionarmos a proporção de estudantes cujos pais são “técnicos  e  

profissionais  de  nível  intermédio” (CNP 3), temos  que  mais  de 2/3 dos recém entrados na 

Universidade de Lisboa são oriundos de agregados familiares detentores de elevados recursos 

técnico-profissionais. Por sua vez, os filhos de “operários e artífices” (CNP 7) e de “trabalhadores não 

qualificados” (CNP 9), embora estando igualmente representados na Universidade de Lisboa, 

constituem uma proporção relativamente diminuta de alunos (17,2%). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Faculdade 
Pais, c/ou  
s/ irmãos  

 
Pai, c/ou  
s/ irmãos 

 
Mãe, c/ou  
s/ irmãos 

Outros 
arranjos 
com mãe 
e/ou pai 

 
Cônjuge, 
c/ ou s/ 

filhos 

 
Só com 
Outros 

 
Outros 

arranjos 
familiares 

 
Não 
resp. 

Belas Artes 83,8 % 0,6 % 9,6 % 3,0 % 1,8 % 1,2 % 0,0 % (0,6 %) 
Ciências* 76,1 % 2,2 % 12,8 % 0,4 % 6,3 % 0,0 % 2,2 % (8,0 %) 
Direito 69,9 % 1,3 % 11,2 % 4,5 % 7,5 % 3,0 % 2,6 % (8,1 %) 
Farmácia 86,5 % 0,6 % 8,0 % 1,8 % 0,6 % 1,8 % 0,6 % (2,4 %) 
Letras 71,5 % 2,5 % 13,8 % 1,2 % 8,8 % 0,0 % 2,1 % (12,5 %) 
Medicina 86,1 % 2,0 % 10,8 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % (0,8 %) 
Med. Dentária 79,6 % 3,7 % 14,8 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % (5,3 %) 
Psic. e C. Educ. 72,3 % 2,1 % 11,9 % 2,1 % 5,1 % 3,8 % 2,6 % (1,7 %) 

Total 75,6 % 1,9 % 11,9 % 2,0 % 5,6 % 1,2 % 1,8 % (7,0 %) 
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QUADRO 15 – Categoria profissional do pai, por Faculdade e Curso 

 
Faculdade/Curso 

 
CNP 1 

 
CNP 2 

 
CNP 3 

  
CNP 5 

 
CNP 6 

 
CNP 7 

 
CNP 4 CNP 9 

 
CNP 
10 

 
Dom. 

Total 
resp. 

válidas 
Belas Artes 37,2 % 16,7 % 23,1 % 5,1 % 1,9 % 0 6,4 % 5,8 % 3,8 % 0 100% 
Design Comunicação 42,1 % 15,8 % 21,1 % 5,3 % 2,6 % 0 2,6 % 5,3 % 5,3 % 0 100% 
Design Equipamento 37,5 % 15 % 27,5 % 2,5 % 2,5 % 0 7,5 % 5 % 2,5 % 0 100% 
Escultura 42,9 % 5,7 % 22,9 % 5,7 % 0 0 8,6 % 8,6 % 5,7 % 0 100% 
Pintura 30 % 27,5 % 17,5 % 7,5 % 2,5 % 0 7,5 % 5 % 2,5 % 0 100% 
Ciências* 28,5 % 17,2 % 20,1 % 8,7 % 3,2 % 0,9 % 11,3 % 5,4 % 4,1 % 0,7% 100% 
Biologia 25,6 % 24,1 % 23,6 % 8,5 % 3 % 0 7 % 2 % 6 % 0 100% 
Energia e Ambiente 35,1 % 18,9 % 10,8 % 5,4 % 0 0 21,6 % 8,1 % 0 0 100% 
Eng. Geográfica 40 % 0,0 % 30 % 0 0 10 % 10 % 0 10 % 0 100% 
Eng. Informática 29,9 % 16 % 19,4 % 7,6 % 4,2 % 0 9 % 9 % 2,8 % 2,1% 100% 
Estatística 54,5 % 4,5 % 18,2 % 0 0 4,5 % 13,6 % 4,5 % 0 0 100% 
Física 25,9 % 22,2 % 5,6 % 11,1 % 3,7 % 1,9 % 13 % 9,3 % 3,7 % 3,7% 100% 
Geologia 16,9 % 15,4 % 21,5 % 9,2 % 3,1 % 0 21,5 % 7,7 % 4,6 % 0 100% 
Matemática 25,6 % 14 % 16,3 % 11,6 % 2,3 % 2,3 % 18,6 % 2,3 % 7 % 0 100% 
Química 31,9 % 9,7 % 24,8 % 11,5 % 4,4 % 1,8 % 8,8 % 4,4 % 2,7 % 0 100% 
Direito 37,5 % 18,6 % 13,4 % 6,1 % 2,6 % 3 % 8,7 % 5,6 % 4,5 % 0 100% 
Farmácia 41,6 % 16,9 % 13,6 % 6,5 % 1,3 % 3,2 % 8,4 % 5,2 % 3,2 % 0 100% 
Letras 28,8 % 11,9 % 17,5 % 8,3 % 2,9 % 2,2 % 16,4 % 7,9 % 4 % 0 100% 
Artes Espectáculo 35,7 % 14,3 % 14,3 % 0 0 0 7,1 % 21,4 % 7,1 % 0 100% 
Comunic. Cultura 15,4 % 7,7 % 30,8 % 11,5 % 3,8 % 0 26,9 % 3,8 % 0 0 100% 
Estudos Europeus 20,7 % 20,7 % 17,2 % 10,3 % 3,4 % 0 20,7 % 3,4 % 3,4 % 0 100% 
Filosofia 32,4 % 26,5 % 11,8 % 8,8 % 0,0 % 5,9 % 8,8 % 5,9 % 0 0 100% 
Geografia 33,3 % 5,1 % 23,1 % 7,7 % 2,6 % 1,3 % 11,5 % 5,1 % 10,3 % 0 100% 
História 32,6 % 19,8 % 14 % 2,3 % 0 2,3 % 15,1 % 10,5 % 3,5 % 0 100% 
Línguas Literaturas 26 % 7,5 % 16,8 % 11 % 5,2 % 2,9 % 19,1 % 8,7 % 2,9 % 0 100% 
Medicina 28,5 % 32,1 % 16,7 % 4,5 % 1,2 % 0,4 % 8,1 % 4,9 % 3,7 % 0 100% 
Med. Dentária 29,4 % 29,4 % 21,6 % 3,9 % 2 % 0 3,9 % 3,9 % 5,9 % 0 100% 
Psic. e C. Educ. 27,9 % 14,9 % 17,2 % 6,5 % 2,3 % 2,8 % 17,7 % 7,4 % 3,3 % 0 100% 
Ciências Educação 27,1 % 6,8 % 18,6 % 6,8 % 1,7 % 1,7 % 22 % 11,9 % 3,4 % 0 100% 
Psicologia 28,2 % 17,9 % 16,7 % 6,4 % 2,6 % 3,2 % 16 % 5,8 % 3,2 % 0 100% 

Total 31,9 % 18 % 17,4 % 7 % 2,5 % 1,8 % 11,2 % 6 % 4 % 0,2% 100% 
* Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Tipologia utilizada: Classificação Nacional de Profissões (cf Anexos). A existência de respostas atribuindo a ocupação de “doméstica” ao pai 
obrigou-nos à sua contabilização, embora possa corresponder a engano no preenchimento do questionário, em alguns casos. 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas). 

 

 

Esta vantagem inicial demonstrada pelos filhos das profissões qualificadas parece reforçar-se, 

aliás, ao longo da trajectória escolar na Univeridade. É o que nos parece indiciar os dados fornecidos 

pelo estudo de Natália Alves (2005) sobre as trajectórias académicas e de inserção profissional dos 

diplomados por esta mesma Universidade no período de 1999 a 2003. Embora reportando-se a 

coortes entradas em período anterior à da coorte em análise, o que aconselha prudência nas 

conclusões a tirar, a verdade é que se compararmos a estrutura socio-profissional de origem dos 

estudantes da Universidade de Lisboa, à entrada, com a estrutura socio-profissional de origem dos 

estudantes, à saída, verificamos um sensível acréscimo da proporção de filhos de pais “especialista 

das profissões intelectuais e científicas” (CNP 2) e “técnicos e profissionais de nível intermédio” (CNP 

3) no total do contingente de diplomados, contrastando claramente com os representantes das 

restantes origens socio-profissionais, que registam, todas elas (inclusive a CNP 1), decréscimos 
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percentuais. Quase metade dos diplomados (42,3%) provêm daquelas duas categorias de origem o 

que, somado aos oriundos de pais “dirigentes e quadros superiores” (CNP 1), representa a 

impressionante proporção de 60% do total dos diplomados.  

 Ou seja, aparentemente as distâncias de partida acentuam-se à chegada, o que parece 

indiciar selectividade social dos fenómenos do insucesso e abandono escolar no interior do próprio 

Ensino Superior. 

 A profissão das mães (Quadro 16) destes estudantes apresenta uma estrutura muito 

semelhante à dos pais nas suas tendências fortes, embora mediada por algumas especificidades que 

têm a ver com o emprego feminino. Acrescente-se, ainda, a fortíssima homogamia prevalecente nos 

casais de pais de universitários: pudémos constatar que os cônjuges partilham as mesmas categorias 

profissionais: o cruzamento estatístico das respectivas categorias apresenta inequivocamente os 

valores máximos ao longo da  diagonal… 

 

QUADRO 16 – Categoria profissional da mãe, por Faculdade e Curso 

 
* Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Tipologia utilizada: Classificação Nacional de Profissões (cf Anexos). 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas). 

 
 

 
Faculdade/Curso 

 
CNP 1 

  
CNP 2 CNP 3 

 
CNP 4 

 
CNP 5 

 
CNP 6 

 
CNP 7 

 
CNP 9 

 
CNP 10 

 
Dom. 

Total 
resp. 
válida 

Belas Artes 16,9 % 30 % 18,8 % 10 % 2,5 % 0,6 % 3,8 % 5,6 % 0,6 % 11,3 % 100% 
Design Comunicação 23,1 % 28,2 % 23,1 % 12,8 % 0 0 2,6 % 0 0 10,3 % 100% 
Design Equipamento 4,9 % 34,1 % 24,4 % 4,9 % 4,9 % 0 7,3 % 7,3 % 0 12,2 % 100% 
Escultura 19,4 % 22,2 % 13,9 % 16,7 % 0 0 2,8 % 13,9 % 2,8 % 8,3 % 100% 
Pintura 21,4 % 35,7 % 11,9 % 7,1 % 4,8 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 0 11,9 % 100% 
Ciências* 12,6 % 23,6 % 20,8 % 11,5 % 2,8 % 0,1 % 4,6 % 5 % 0,1 % 18,7 % 100% 
Biologia 12,7 % 32,2 % 22,4 % 11,7 % 2 % 0 2,4 % 2,4 % 0 14,1 % 100% 
Energia e Ambiente 17,1 % 26,8 % 17,1 % 4,9 % 2,4 % 0 9,8 % 2,4 % 0 19,5 % 100% 
Eng. Geográfica 40 % 0 20 % 10 % 0 0 0 0 0 30 % 100% 
Eng. Informática 12,3 % 26 % 15,8 % 13,7 % 4,1 % 0 4,1 % 6,2 % 0 17,8 % 100% 
Estatística 0 % 13,0% 26,1 % 13 % 4,3 % 0 4,3 % 4,3 % 0 34,8 % 100% 
Física 13,8 % 24,1 % 22,4 % 5,2 % 8,6 % 0 6,9 % 5,2 % 0 13,8 % 100% 
Geologia 11,6 % 13 % 23,2 % 13 % 1,4 % 0 11,6 % 7,2 % 0 18,8 % 100% 
Matemática 10,6 % 21,3 % 19,1 % 14,9 % 2,1 % 0 6,4 % 6,4 % 0 19,1 % 100% 
Química 12,2 % 15,7 % 23,5 % 11,3 % 0,9 % 0,9 % 1,7 % 7,8 % 0,9 % 25,2 % 100% 
Direito 19,9 % 22,4 % 13,7 % 10,6 % 1,7 % 0,5 % 4 % 4,6 % 0,3 % 22,4 % 100% 
Farmácia 16,8 % 32,3 % 11,8 % 14,3 % 0,6 % 0 3,7 % 5 % 0 15,5 % 100% 
Letras 12,4 % 16,5 % 13,9 % 10,6 % 3,5 % 0,4 % 7,8 % 5,9 % 0,4 % 28,6 % 100% 
Artes Espectáculo 6,7 % 33,3 % 13,3 % 6,7 % 0 0 6,7 % 13,3 % 0 20 % 100% 
Comunic. Cultura 10,3 % 17,2 % 20,7 % 10,3 % 6,9 % 0 17,2 % 3,4 % 0 13,8 % 100% 
Estudos Europeus 6,5 % 35,5 % 19,4 % 9,7 % 3,2 % 0 12,9 % 3,2 % 0 9,7 % 100% 
Filosofia 25 % 25 % 9,4 % 9,4 % 3,1 % 3,1 % 6,3 % 3,1 % 0 15,6 % 100% 
Geografia 13,2 % 13,2 % 17,1 % 6,6 % 2,6 % 0 9,2 % 2,6 % 0 35,5 % 100% 
História 11,5 % 16,1 % 10,3 % 11,5 % 2,3 % 1,1% 6,9 % 5,7 % 1,1% 33,3 % 100% 
Línguas Literaturas 11,8 % 12,4 % 12,4 % 12,4 % 4,3 % 0 5,9 % 8,1 % 0,5 % 32,3 % 100% 
Medicina 11,6 % 41,6 % 18 % 6,4 % 0,4 % 0 6 % 2 % 0,8 % 13,2 % 100% 
Med. Dentária 17,3 % 28,8 % 19,2 % 7,7 % 3,8 % 0 5,8 % 0 0 17,3 % 100% 
Psic. e C. Educ. 8,7 % 22,4 % 14,2 % 11,9 % 2,3 % 0,5 % 10,5 % 7,3 % 0 22,4 % 100% 
Ciências Educação 12,7 % 7,9 % 14,3 % 7,9 % 3,2 % 0 9,5 % 9,5 % 0 34,9 % 100% 
Psicologia 7,1 % 28,2 % 14,1 % 13,5 % 1,9 % 0,6 % 10,9 % 6,4 % 0 17,3 % 100% 

Total 14,4 % 24,7 % 16,4 % 10,7 % 2,3 % 0,3 % 5,6 % 4,9 % 0,3 % 20,4 % 100% 
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A situação de “não activa”, aqui representada pela ocupação de “doméstica”, detida por 

algumas mães destes estudantes, levanta algumas questões. Um quinto dos inquiridos declara essa 

situação relativamente à sua mãe. É sabido como a declaração oficial de “doméstica” para efeitos 

estatísticos poderá esconder uma actividade profissional regular no contexto da economia familiar 

como “familiar não remunerado” – na agricultura ou no pequeno comércio, por exemplo – o que 

poderá também estar aqui presente nestes dados, embora seja impossível distinguir tais cambiantes. 

De qualquer modo, apurou-se que na franja de domésticas há uma sobrerrepresentação de mulheres 

com baixas habilitações escolares (analfabetas, sem grau de ensino, 4º e 6º anos de escolaridade). 

O perfil profissional dos seus cônjuges aponta para esta condição tendencialmente desfavorecida: 

trabalhadores não qualificados, operários e artífices, trabalhadores da agricultura, pessoal dos 

serviços e vendedores, membros das forças armadas. 

Outra característica refere-se à concentração do emprego feminino em certos sectores e tipos 

de actividade, o que determina a distribuição encontrada. Neste caso, a menor proporção de 

estudantes cujas mães desenvolvem uma actividade profissional dirigente ou empresarial (CNP 1), 

comparativamente aos pais,  é aqui compensada pela maior proporção de estudantes cujas mães se 

incluem na CNP 2 (“especialista das profissões intelectuais e científicas”). Acrescentando a proporção 

de estudantes cujas mães exercem uma actividade profissional como “técnico  e  profissional  de  

nível  intermédio” (CNP 3), temos que cerca de 56% são oriundos de famílias cujas mães 

desenvolvem uma actividade profissional altamente qualificada. 

Neste caso, as tendências por Faculdades mantêm-se idênticas às dos pais. É também na 

Faculdade de Medicina, de Farmácia, Belas Artes e Medicina Dentária que se concentram os alunos 

cujas mães exercem uma actividade profissional referente às categorias CNP 1 (dirigentes ou 

quadros superiores de empresas ou da Administração Pública) ou CNP 2 (especialistas das profissões 

intelectuais e científicas). E é igualmente na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e Letras 

que encontramos a maior percentagem de estudantes cujas mães são “operárias e artífices” (CNP 7) 

ou “trabalhadoras não qualificadas” (CNP 9). 

 Tendo em conta os contrastes já identificados no que concerne as categorias profissionais 

dos pais dos alunos recém entrados na Universidade de Lisboa – o que, por aproximação, pode 

indiciar o volume de capital económico disponível na família de origem – importa agora apurar com 

rigor um outro tipo de recurso, fortemente implicado no jogo escolar – o capital cultural dos 

progenitores, aqui medido em termos de habilitações académicas detidas. Sabe-se, no caso 

português, que não se verifica uma necessária coincidência entre a posse de um e outro tipo de 

capital em idêntico volume; pelo contrário, alguns autores sublinham a existência de um “duplo 

padrão de mobilidade” (Costa e Machado, 1998) na estrutura social do País, constatando que muitos 
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dos quadros superiores de empresa, gerentes e empresários, embora possuindo um património 

assente em capital económico, não dispõem necessariamente de homólogo volume de capital 

cultural. 

 Vejamos, a este respeito, o que os dados deste inquérito nos revelam. 

 Em primeiro lugar, o Quadro 17 é elucidativo quanto à expressão da desigualdade de 

oportunidades no acesso dos jovens aos níveis mais elevados do sistema educativo que ainda se 

exerce entre nós. Ela é visível na sobrerrepresentação de pais com elevados níveis de escolaridade 

no conjunto dos estudantes que entram na UL, se comparada com o conjunto da população 

portuguesa da mesma geração dos progenitores: as diferentes probabilidades de acesso dos filhos 

segundo os diplomas possuídos pelos pais continuam a pautar o sistema de ensino.  

 

QUADRO 17 – Nível de escolaridade do pai, por Faculdade/Curso 
 

Faculdade/Curso 
 

Básico 1 
 

Básico 2 
 

Básico 3 
 

Secund. 
 

Superior 
Total 
Resp. 

Válidas 

 
N/R 

Belas Artes 11,7 % 6,1 % 17,8 % 23,9 % 40,5 % 100% (3 %) 
Design Comunicação 7,5 % 5 % 7,5 % 32,5 % 47,5% 100% 0 
Design Equipamento 11,9 % 9,5 % 23,8 % 14,3 % 40,5 % 100% 0 
Escultura 19,4 % 2,8 % 22,2 % 33,3 % 22,2 % 100% (2,7 %) 
Pintura 9,3 % 7 % 18,6 % 16,3 % 48,8 % 100% (2,3 %) 
Ciências* 18 % 5,4 % 16,1 % 26,3 % 34,3 % 100% (8 %) 
Biologia 8,3 % 3,9 % 13,7 % 25,9 % 48,3 % 100% (7,7 %) 
Energia e Ambiente 15,4 % 5,1 % 12,8 % 30,8 % 35,9 % 100% (4,9 %) 
Eng. Geográfica 30 % 0 20 % 40 % 10 % 100% (9,1 %) 
Eng. Informática 24,8 % 3,4 % 11,4 % 30,9 % 29,5 % 100% (5,1 %) 
Estatística 22,7 % 9,1 % 27,3 % 13,6 % 27,3 % 100% (15,4 %) 
Física 17,2 % 5,2 % 20,7 % 13,8 % 43,1 % 100% (9,4 %) 
Geologia 26,8 % 5,6 % 16,9 % 29,6 % 21,1 % 100% (9 %) 
Matemática 17,6 % 7,8 % 19,6 % 29,4 % 25,5 % 100% (8,9 %) 
Química 20,7 % 9,1 % 20,7 % 24% 25,6 % 100% (9,7 %) 
Direito 22,5 % 7,8 % 11,3 % 24,5 % 33,8 % 100% (14,7 %) 
Farmácia 13,0 % 4,3 % 13,0% 24,2 % 45,3 % 100% (3,6 %) 
Letras 32,6 % 10,8 % 15,0 % 22,6 % 19,0 % 100% (12,5 %) 
Artes Espectáculo 23,1 % 0 7,7 % 23,1 % 46,2 % 100% (13,3 %) 
Comunic. Cultura 20 % 20 % 28 % 20 % 12 % 100% (16,7 %) 
Estudos Europeus 23,5 % 8,8 % 11,8 % 29,4 % 26,5 % 100% (10,5 %) 
Filosofia 11,4 % 5,7 % 20 % 22,9 % 40 % 100% (23,9 %) 
Geografia 39,4 % 12,8 % 12,8 % 24,5 % 10,6 % 100% (13 %) 
História 39,8 % 10,2 % 8,2 % 19,4 % 22,4 % 100% (16,9 %) 
Línguas Literaturas 33,2 % 10,7 % 17,9 % 23 % 15,3 % 100% (12,9 %) 
Medicina 13,4 % 2,8 % 13,4 % 21,7 % 48,6 % 100% 0 
Med. Dentária 9,8 % 7,8 % 11,8 % 33,3 % 37,3 % 100% (10,5 %) 
Psic. e Ciênc. Educ. 25,7 % 12,4 % 14,6 % 24,3 % 23 % 100% (5,4 %) 
Ciências Educação 38,7 % 17,7 % 11,3 % 21 % 11,3 % 100% (12,7 %) 
Psicologia 20,7 % 10,4 % 15,9 % 25,6 % 27,4 % 100% (2,4 %) 

 
Total IE – UL 

 
21,1 % 

 
7,3 % 

 
14,3 % 

 
24,5 % 

 
32,8 % 

 
100% (8,8 %) 

Pop. Portuguesa 40-
60 anos** 62,5 % 8,8 % 10,0 % 8,9 % 9,8 % 100%  

* Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Fontes: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas); **  INE, Censos 2001. 

 
 

 27



A elevada origem cultural dos alunos da Universidade de Lisboa não significa, porém, que não 

se revelem fortes contrastes entre Faculdades e cursos.  

Observam-se, de facto, diferenças significativas entre, por um lado, o perfil académico dos 

pais dos alunos das Faculdades de Medicina, Farmácia e Belas Artes, pautado por elevados níveis de 

escolaridade e, por outro, o dos pais dos alunos da Faculdades de Letras, seguidos à distância pelos 

de Psicologia e Ciências da Educação e Direito, cuja proporção de diplomados com 4 anos de 

escolaridade se encontra representada acima da média.  

 Desagregando mais os dados apurados, constata-se que os alunos entrados nos cursos de 

Medicina, na Faculdade de Medicina, de Pintura, Design de Comunicação e Design Equipamento, na 

Faculdade de Belas Artes, de Artes do Espectáculo e de Filosofia, na Faculdade de Letras, de 

Farmácia, na Faculdade de Farmácia e de Biologia e Física, na Faculdade de Ciências, são aqueles 

que, de forma mais expressiva, provêm de famílias cujo pai possui diploma do Ensino Superior. 

 No eixo oposto situam-se os alunos entrados em História e em Geografia, na Faculdade de 

Letras, em Ciências da Educação, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, e em 

Engenharia Geográfica, na Faculdade de Ciências, que declaram em maior proporção ter pais cujos 

estudos não vão além dos 4 anos do Ensino Básico. 

 Resta agora verificar se os recursos escolares paternos se replicam também no caso das 

mães destes estudantes, até porque o acompanhamento dos filhos ao longo da escolaridade é mais 

frequentemente assumido por elas e os recursos académicos potencialmente mobilizáveis postos à 

disposição destes jovens passam sobretudo pela via feminina. 

 No seu conjunto, observa-se uma estrutura de distribuição habilitacional materna idêntica à 

paterna. As homologias são aliás notáveis, como se pode verificar comparando os resultados dos 

Quadros 17 e 18. Destaca-se, também aqui, a sobrerrepresentação de mães com elevadas 

qualificações académicas, tendo em conta a sua proporção no conjunto da população portuguesa do 

mesmo escalão etário. 

 Os contrastes internos entre Faculdades e Cursos, já registados no caso da escolaridade do 

pai, consolidam-se claramente. Mas a esta tendência voltaremos nos pontos seguintes. 
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QUADRO 18 – Nível de escolaridade da mãe, por Faculdade/Curso 
 
Faculdade/Curso 

 
Básico 1 

 
Básico 2 

 
Básico 3 

 
Secund. 

 
Superior 

Total 
Resp. 

Válidas 

 
N/R 

Belas Artes 12,7 % 7,8 % 14,5 % 24,1 % 41 % 100% (1,2 %) 
Design Comunicação 7,7 % 12,8 % 12,8 % 23,1 % 43,6 % 100% (2,5 %) 
Design Equipamento 13,6 % 6,8 % 9,1 % 22,7 % 47,7 % 100% 0 
Escultura 18,9 % 5,4 % 21,6 % 27 % 27 % 100% 0 
Pintura 11,4 % 6,8 % 15,9 % 22,7 % 43,2 % 100% 0 
Ciências* 17,7 % 8,8 % 13,9 % 27,3 % 32,3 % 100% (6,8 %) 
Biologia 8,7 % 6,3 % 13,5 % 24,6 % 46,9 % 100% (6,8 %) 
Energia e Ambiente 10,3 % 7,7 % 15,4 % 30,8 % 35,9 % 100% (4,9 %) 
Eng. Geográfica 40 % 10 % 10 % 30 % 10 % 100% (9,1 %) 
Eng. Informática 16,7 % 9,3 % 12 % 32 % 30 % 100% (4,5 %) 
Estatística 29,2 % 16,7 % 8,3 % 33,3 % 12,5 % 100% (7,7 %) 
Física 19 % 6,9 % 13,8 % 24,1 % 36,2 % 100% (9,4 %) 
Geologia 26 % 15,1 % 15,1 % 23,3 % 20,5 % 100% (6,4 %) 
Matemática 19,2 % 9,6 % 17,3 % 34,6 % 19,2 % 100% (7,1 %) 
Química 26,2 % 8,2 % 15,6 % 24,6 % 25,4 % 100% (9 %) 
Direito 24,5 % 6,1 % 12,3 % 24,5 % 32,6 % 100% (10,5 %) 
Farmácia 13,5 % 6,7 % 11,7 % 28,8 % 39,3 % 100% (2,4 %) 
Letras 32,7 % 9,2 % 16,2 % 20,2 % 21,7 % 100% (12,8 %) 
Artes Espectáculo 13,3 % 0 6,7 % 40 % 40 % 100% 0 
Comunic. Cultura 26,9 % 3,8 % 26,9 % 15,4 % 26,9 % 100% (13,3 %) 
Estudos Europeus 16,7 % 0 16,7 % 30,6 % 36,1 % 100% (5,3 %) 
Filosofia 20 % 5,7 % 17,1 % 20 % 37,1 % 100% (23,9 %) 
Geografia 40,9 % 8,6 % 14 % 18,3 % 18,3 % 100% (13,9 %) 
História 37,4 % 12,1 % 7,1 % 23,2 % 20,2 % 100% (16,1 %) 
Línguas Literaturas 33,7 % 10,9 % 21,3 % 17,3 % 16,8 % 100% (10,2 %) 
Medicina 11,5 % 6,7 % 8,7 % 18,7 % 54,4 % 100% (0,4 %) 
Med. Dentária 21,2 % 3,8 % 7,7 % 30,8 % 36,5 % 100% (8,8 %) 
Psic. e Ciênc. Educ. 22,4 % 8,6 % 16,4 % 27,2 % 25,4 % 100% (2,9 %) 
Ciências Educação 41,5 % 7,7 % 12,3 % 27,7 % 10,8 % 100% (8,5 %) 
Psicologia 15 % 9 % 18 % 26,9 % 31,1 % 100% (0,6 %) 

 
Total – UL 

 
21,4 % 

 
7,8 % 

 
13,5 % 

 
24,5 % 

 
32,9 % 

 
100% (7,5 %) 

Pop. Portuguesa 40-
60 anos** 

 
62,5 % 

 

 
8,8 % 

 

 
10,0 % 

 

 
8,9 % 

 

 
9,8 % 

 

 
100% 

 
 

* Dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005. 
Fontes: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 (apenas retidas respostas válidas); **  Fonte: INE, Censos 2001. 

 

 

Resta-nos apenas sublinhar o recrutamento privilegiado dos estudantes da Universidade de 

Lisboa, no quadro do próprio ensino universitário português. Como se pode verificar no Quadro 19, a 

Universidade de Lisboa demonstra uma base social de recrutamento mais elevada do que a média 

nacional. De facto, uma proporção menor daqueles alunos indicava ser oriundo de agregados 

domésticos cujo nível de escolaridade não ultrapassava os 4 anos de estudos – 15% – contra os 

18,6% apurado no conjunto dos estudantes universitários portugueses. A inserção desta instituição 

numa área territorial bastante favorecida do ponto de vista habilitacional e o carácter regional do seu 

recrutamento ajudará certamente a explicar semelhantes contrastes… 
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Quadro 19 -  Nível de escolaridade do grupo doméstico de origem 
 

Nível de 
escolaridade 

 

Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário Superior TOTAL 

 
Universidade Lisboa 

 
15,0 % 6,6 % 12,0 % 24,0 % 42,4 % 100% 

 
Total Ensino 

Universitário* 
 

18,6 % 11,4 % 13 % 16,2 % 40,8 % 100% 

NOTA: O nível de escolaridade do “grupo doméstico de origem” baseia-se na atribuição ao agregado familiar o nível de escolaridade do 
elemento detentor de maiores diplomas. 
* Fonte: CIES-ISCTE, Eurostudent 2004. 
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3. Os estudantes recém-chegados à UL: lógicas da diversidade 
 

Nesta parte do Relatório apresentamos os principais resultados obtidos a partir do 

cruzamento estatístico de algumas variáveis-chave com outras de que consta o guião da Ficha Azul. 

São elas, por um lado, a nota de candidatura do aluno à Universidade de Lisboa, a sua Faculdade de 

pertença; e, por outro, o sexo do aluno, a categoria socio-profissional do pai, o nível de escolaridade 

da mãe. Se as duas primeiras nos remetem para a qualidade do percurso escolar anterior dos recém-

entrados na Universidade e para a sua inserção institucional actual, as outras sinalizam lugares 

estruturais, como a condição de género e a origem socio-familiar do indivíduo. Trata-se, agora, de 

descobrir de que modo estas variáveis se associam umas às outras, caracterizar e perceber o jogo de 

cumplicidades que estabelecem entre si. O objectivo é provar e ilustrar que a diversidade existe na 

UL e que está bem longe de se organizar ao acaso...  

 

 

 

3.1. A nota de candidatura 

 

A nota de candidatura à entrada (aqui sintetizada em 3 níveis qualitativos: “Muito Bom”, 

“Bom” e “Suficiente”) mantém associações estatísticas significativas com um leque muito amplo de 

variáveis. Revela-se um poderoso organizador da diversidade interna da Universidade de Lisboa... 

No Quadro 20 apresentam-se os resultados do cruzamento entre nota de candidatura e 

Faculdades de ingresso na UL. 
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Quadro 20 – Faculdades, segundo a nota de 
candidatura

5 9 139 153

3,3% 5,9% 90,8% 100,0%

1,2% ,8% 17,3% 6,6%

0 0 241 241

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 30,0% 10,4%

1 2 48 51

2,0% 3,9% 94,1% 100,0%

,2% ,2% 6,0% 2,2%

1 46 116 163

,6% 28,2% 71,2% 100,0%

,2% 4,3% 14,4% 7,1%

14 113 41 168

8,3% 67,3% 24,4% 100,0%

3,2% 10,5% 5,1% 7,3%

9 412 79 500

1,8% 82,4% 15,8% 100,0%

2,1% 38,4% 9,8% 21,7%

212 241 94 547

38,8% 44,1% 17,2% 100,0%

49,2% 22,4% 11,7% 23,7%

189 251 45 485

39,0% 51,8% 9,3% 100,0%

43,9% 23,4% 5,6% 21,0%

431 1074 803 2308

18,7% 46,5% 34,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Faculdade

% within Nota Candidatura

Count

% within Faculdade

% within Nota Candidatura

Count

% within Faculdade

% within Nota Candidatura

Count

% within Faculdade

% within Nota Candidatura

Count

% within Faculdade

% within Nota Candidatura

Count

% within Faculdade

% within Nota Candidatura

Count

% within Faculdade

% within Nota Candidatura

Count

% within Faculdade

% within Nota Candidatura

Count

% within Faculdade

% within Nota Candidatura

Farmácia

Medicina

Medicina
Dentária

Belas Artes

Psicologia e
Ciências da
Educação

Direito

Ciências

Letras

Faculdade

Total

Suficiente
(entre 100 e
130 valores)

Bom (entre
140 e 160
valores)

Muito Bom
(entre 170 e
200 valores)

Nota Candidatura

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 1509,8; p = 0,0001 

 

 

Surgem com toda a clareza três sub-conjuntos: as Faculdades de Farmácia, Medicina, 

Medicina Dentária e Belas Artes, onde os “Muito Bom” estão fortemente sobrerrepresentados; 

Psicologia e Ciências da Educação, Direito, com destaque para o “Bom”; Ciências e Letras, onde 

sobressaem os “Suficiente”. Num cenário de fundo relativamente confortável, pois como assinalámos 

a esmagadora maioria dos candidatos à UL candidata-se com notas boas ou muito boas, a presença 

desigual destas diferentes classificações nas Faculdades indicia uma paisagem de relevo mais 

irregular. Os fluxos de alunos com percursos escolares mais bem sucedidos no ensino secundário 

encontram-se, com particular destaque, em certas e não em todas as unidades orgânicas da UL. 
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Curiosamente, esta distribuição de “melhores” e “piores” notas de candidatura não tem uma 

tradução directa nos valores da “taxa de insucesso”, tal como são estimadas pelo OCES para a UL. 

Os diferentes regimes de transição em vigor em cada uma das unidades orgânicas explicarão, em 

parte, este desfasamento. Mas a verdade é que há cursos que captam alunos tendencialmente mais 

fracos e que apresentam taxas de insucesso baixas (caso de Psicologia e Ciências da Educação, 

19.8%); e, a contrario, cursos onde as “muito boas” notas de candidatura sobressaem e registam 

taxas de insucesso surpreendentemente elevadas (caso de Belas Artes – 44.4% –, Farmácia – 41.5% 

– e Medicina Dentária – 35%)8. Sinónimo frequente de “insuficiente desempenho escolar”, o 

insucesso terá porém muitas vezes também na sua origem a procura juvenil activa de identidade 

vocacional, o desfasamento entre as expectativas e as experiências concretas de ensino-

aprendizagem oferecidas ao aluno na universidade ou no curso – situações potenciadas para os 

jovens que estão colocados em cursos que não foram, verdadeiramente, a sua primeira opção. 

Entretanto, em Faculdades que oferecem licenciaturas diferentes, nota-se alguma distância 

relativa entre as notas de candidatura aos vários cursos, embora sem que estas disparidades 

assumam contornos muito contrastados.  É o que se comprova no Quadro 21 (págs. 62 e 63), 

reproduzido no final deste capítulo. 

No caso de Belas Artes, por exemplo, os “Muito Bom” sobressaem nos cursos de Design e 

Comunicação, Pintura e Design e Equipamento, enquanto em Escultura surgem os “Bom”. Na 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, a licenciatura de Psicologia, onde se destacam os 

“Bom”, distancia-se ligeiramente da de Ciências da Educação, com um peso mais significativo de 

“Suficiente”. 

O caso da Faculdade de Ciências permite distinguir no seu interior dois grupos: as 

licenciaturas de Biologia e Química (com sobrerrepresentação de “Bom”), por um lado, as de 

Matemática, Física, Geologia, Engenharia Informática, Estatística, Energia e Ambiente, Engenharia 

Geográfica (com “Suficiente”). Essa diversidade é também encontrada na Faculdade de Letras: 

Estudos Europeus, Artes do Espectáculo, Comunicação e Cultura captam os “Bom”, enquanto em 

História, Línguas e Literaturas, Filosofia e Geografia se destacam os “Suficiente”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 As taxas de insucesso na UL são, para o ano lectivo de 2003-2004, e por ordem decrescente: Faculdade de Letras (54.8%); Faculdade de 
Belas Artes (44.4%); Faculdade de Farmácia (41.5%); Faculdade de Direito (39%); Faculdade de Ciências (38.4%); Faculdade de 
Medicina Dentária (35%); Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (19.8%); Faculdade de Medicina (4.5%). Na Universidade de 
Lisboa: 38.4% (Observatório da Ciência e do Ensino Superior. Sucesso escolar no ensino superior: diplomados em 2003-2004. Lisboa: 
s/data). 
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Quadro 22 - Curso em que se inscreve é 1ª opção segundo a nota de candidatura 

135 607 592 1334

10,1% 45,5% 44,4% 100,0%

60,0% 74,8% 78,6% 74,5%

90 205 161 456

19,7% 45,0% 35,3% 100,0%

40,0% 25,2% 21,4% 25,5%

225 812 753 1790

12,6% 45,4% 42,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 1ª opção?

% within Nota Candidatura

Count

% within 1ª opção?

% within Nota Candidatura

Count

% within 1ª opção?

% within Nota Candidatura

Sim

Não

O curso em que
se inscreve foi a
sua 1ª opção?

Total

Suficiente
(entre 100 e
130 valores)

Bom (entre
140 e 160
valores)

Muito Bom
(entre 170 e
200 valores)

Nota Candidatura

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 31,7; p = 0,0001 

 

 

No que é um efeito da própria lógica do sistema vigente de numerus clausus, as melhores 

notas sobressaem nos candidatos que se inscrevem em cursos que são a sua 1ª opção, conforme se 

constata através da consulta do Quadro 22. Quanto melhor o desempenho no secundário, maior a 

probabilidade de o aluno adequar a escolha de curso à sua vocação. Pelo contrário, os alunos que 

trazem uma nota “Suficiente” surgem nos inscritos em cursos que não são uma primeira escolha. 

 

Quadro 23 - Nº de candidaturas ao ensino superior público segundo a nota de candidatura 

74 138 111 323

22,9% 42,7% 34,4% 100,0%

70,5% 76,2% 60,3% 68,7%

21 33 44 98

21,4% 33,7% 44,9% 100,0%

20,0% 18,2% 23,9% 20,9%

10 10 29 49

20,4% 20,4% 59,2% 100,0%

9,5% 5,5% 15,8% 10,4%

105 181 184 470

22,3% 38,5% 39,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nº Candidaturas

% within Nota Candidatura

Count

% within Nº Candidaturas

% within Nota Candidatura

Count

% within Nº Candidaturas

% within Nota Candidatura

Count

% within Nº Candidaturas

% within Nota Candidatura

Uma vez

Duas vezes

Três vezes,
ou mais

Nº Candidaturas
ao Ensino
Superior Público
(além da actual)

Total

Suficiente
(entre 100 e
130 valores)

Bom (entre
140 e 160
valores)

Muito Bom
(entre 170 e
200 valores)

Nota Candidatura

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 14,1; p = 0,01 
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O número limitado de vagas e a dificuldade de entrada em certos cursos oferecidos pela 

Universidade de Lisboa motiva muitos alunos, os melhores, e provavelmente os mais empenhados e 

vocacionados para certas profissões, a tentarem mais do que uma vez o ingresso no curso da sua 

preferência.  Assim, se os “Muito Bom” se destacam naqueles que se candidataram 2,3 ou mais 

vezes ao ensino superior, são os “Bom” que sobressaem nos que se apresentam pela 1ª vez. Sinal 

de que o sistema de ensino superior deixa todos os anos às suas portas ou deslocados (dos cursos 

da sua preferência) um lote significativo de muito bons alunos. Nem sempre o mérito parece 

automaticamente compensar... 

O Quadro 24, também apresentado no fim do capítulo (pág. 64), revela a associação entre 

distritos de residência dos estudantes e as suas notas de candidatura. São os alunos que residiam 

fora da área metropolitana de Lisboa antes do ingresso na Universidade aqueles que estão 

sobrerrepresentados nas notas de candidatura “Muito Bom” ou “Bom” (caso dos distritos de Aveiro, 

Braga, Faro, Leiria, Porto, Santarém Viseu). Pelo contrário, são os residentes em áreas geográficas 

próximas da Universidade (ou então oriundos da Região Autónoma dos Açores) aqueles que se 

destacam entre os “Suficiente”. Lógicas de vocação, por um lado, lógicas de proximidade, por outro, 

parecem estar em jogo nuns ou noutros percursos. 

 
 

Quadro 25 - Estar deslocado da residência permanente segundo a nota de candidatura 

115 394 322 831

13,8% 47,4% 38,7% 100,0%

26,7% 37,5% 41,4% 36,8%

315 656 455 1426

22,1% 46,0% 31,9% 100,0%

73,3% 62,5% 58,6% 63,2%

430 1050 777 2257

19,1% 46,5% 34,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Deslocado da
residência permanente?

% within Nota Candidatura

Count

% within Deslocado da
residência permanente?

% within Nota Candidatura

Count

% within Deslocado da
residência permanente?

% within Nota Candidatura

Sim

Não

No presente ano lectivo
está deslocado da sua
residência permanente?

Total

Suficiente
(entre 100 e
130 valores)

Bom (entre
140 e 160
valores)

Muito Bom
(entre 170 e
200 valores)

Nota Candidatura

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 26,1; p = 0,0001 

 

 

Em consonância com os resultados anteriores, o Quadro 25 evidencia uma relação entre o 

facto de se estar deslocado e as melhores notas de candidatura ao ensino superior, traduzidas no 

“Muito Bom”. São os alunos não-deslocados que engrossam as fileiras dos “Suficiente”. 
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Quadro 26 – Tipo de família segundo nota de candidatura 

299 789 659 1747

17,1% 45,2% 37,7% 100,0%

76,9% 78,2% 84,3% 80,1%

11 16 13 40

27,5% 40,0% 32,5% 100,0%

2,8% 1,6% 1,7% 1,8%

44 124 80 248

17,7% 50,0% 32,3% 100,0%

11,3% 12,3% 10,2% 11,4%

4 20 14 38

10,5% 52,6% 36,8% 100,0%

1,0% 2,0% 1,8% 1,7%

22 27 9 58

37,9% 46,6% 15,5% 100,0%

5,7% 2,7% 1,2% 2,7%

2 16 5 23

8,7% 69,6% 21,7% 100,0%

,5% 1,6% ,6% 1,1%

7 17 2 26

26,9% 65,4% 7,7% 100,0%

1,8% 1,7% ,3% 1,2%

389 1009 782 2180

17,8% 46,3% 35,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Tipologia Familiar

% within Nota Candidatura

Count

% within Tipologia Familiar

% within Nota Candidatura

Count

% within Tipologia Familiar

% within Nota Candidatura

Count

% within Tipologia Familiar

% within Nota Candidatura

Count

% within Tipologia Familiar

% within Nota Candidatura

Count

% within Tipologia Familiar

% within Nota Candidatura

Count

% within Tipologia Familiar

% within Nota Candidatura

Count

% within Tipologia Familiar

% within Nota Candidatura

Pais, com ou
sem irmãos

Pai, com ou
sem irmãos

Mãe, com ou
sem irmãos

Outros arranjos
familiares com
Mãe e/ou Pai

Cônjuge, com
ou sem filhos

Só com Outros

Outros arranjos
familiares

Tipologia
Familiar

Total

Suficiente
(entre 100 e
130 valores)

Bom (entre
140 e 160
valores)

Muito Bom
(entre 170 e
200 valores)

Nota Candidatura

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 42,2; p = 0,0001 

 
 

É estatisticamente significativa a relação entre a composição do agregado familiar do aluno e 

a sua nota de candidatura. As melhores classificações estão sobrerrepresentadas nos alunos que 

provêm de famílias biparentais “clássicas” – tipicamente associadas a melhores índices de 

estabilidade económico-material, a melhores níveis de escolaridade do pai e da mãe; ao contrário, as 

famílias monoparentais, tendencialmente associadas a situações e grupos de maior vulnerabilidade 

social, surgem destacadas entre as notas mais baixas (em especial a monoparental paterna, 

sobrerrepresentada nos “Suficiente”). Os estudantes que já constituíram família própria sobressaem 

igualmente entre os “Suficiente”. 
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Quadro 27 – Frequência do ensino público ou privado no secundário segundo a nota de candidatura 

393 921 676 1990

19,7% 46,3% 34,0% 100,0%

91,8% 88,6% 85,2% 88,1%

35 101 109 245

14,3% 41,2% 44,5% 100,0%

8,2% 9,7% 13,7% 10,8%

0 17 8 25

,0% 68,0% 32,0% 100,0%

,0% 1,6% 1,0% 1,1%

428 1039 793 2260

18,9% 46,0% 35,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Ensino secundário

% within Nota Candidatura

Count

% within Ensino secundário

% within Nota Candidatura

Count

% within Ensino secundário

% within Nota Candidatura

Count

% within Ensino secundário

% within Nota Candidatura

Ensino
público

Ensino
privado

Ambos

No ensino
secundário,
frequentou...

Total

Suficiente
(entre 100 e
130 valores)

Bom (entre
140 e 160
valores)

Muito Bom
(entre 170 e
200 valores)

Nota Candidatura

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 19,1; p = 0,001 

 
 

As notas de candidatura “Muito Bom” estão sobrerrepresentadas entre os cerca de 11% de 

alunos provenientes do ensino privado, enquanto as “Suficiente” têm um peso destacado nos alunos 

provenientes do ensino público. 

 

 
Quadro 28 – Nível de rendimento segundo a nota de candidatura 

26 55 38 119

21,8% 46,2% 31,9% 100,0%

7,0% 5,9% 5,1% 5,8%

65 200 109 374

17,4% 53,5% 29,1% 100,0%

17,4% 21,3% 14,6% 18,2%

107 207 135 449

23,8% 46,1% 30,1% 100,0%

28,7% 22,1% 18,0% 21,8%

175 476 467 1118

15,7% 42,6% 41,8% 100,0%

46,9% 50,7% 62,3% 54,3%

373 938 749 2060

18,1% 45,5% 36,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nível de rendimento

% within Nota Candidatura

Count

% within Nível de rendimento

% within Nota Candidatura

Count

% within Nível de rendimento

% within Nota Candidatura

Count

% within Nível de rendimento

% within Nota Candidatura

Count

% within Nível de rendimento

% within Nota Candidatura

Menos de 250 €

Mais de 250 e
até 500 €

Mais de 500 e
até 750 €

Mais de 750 €

Nível de rendimento
ilíquido per capita do
agregado familiar,
por mês

Total

Suficiente
(entre 100 e
130 valores)

Bom (entre
140 e 160
valores)

Muito Bom
(entre 170 e
200 valores)

Nota Candidatura

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 40,1; p = 0,0001 
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Sabendo-se da modesta fiabilidade do indicador anterior, é contudo interessante encontrar-se 

no cruzamento entre nível de rendimento e nota de candidatura uma associação estatisticamente 

significativa – que de resto ilustra, sob um outro ponto de vista, o impacto do capital escolar ou da 

profissão do pai e da mãe sobre o maior ou menor “sucesso” do percurso do aluno no ensino 

secundário.  

É nas famílias com um rendimento per capita inferior a 250 euros que se destacam os alunos 

com nota de candidatura “Suficiente”, enquanto os alunos com “Muito Bom” se fazem 

sobrerrepresentar naquelas com rendimento per capita superior a 750 euros. 
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3.2. A Faculdade de ingresso na Universidade de Lisboa 

 

Se através das notas de candidatura se podem já vislumbrar disparidades flagrantes entre os 

resultados escolares no secundário dos jovens que afluem às diferentes Faculdades da Universidade 

de Lisboa, o facto de o curso escolhido ser ou não a primeira opção do candidato permite detalhar 

essa diversidade.  

 

Quadro 29 – O curso é a 1ª opção segundo a Faculdade 

90 75 165

54,5% 45,5% 100,0%

5,5% 14,2% 7,6%

240 13 253

94,9% 5,1% 100,0%

14,5% 2,5% 11,6%

15 39 54

27,8% 72,2% 100,0%

,9% 7,4% 2,5%

111 55 166

66,9% 33,1% 100,0%

6,7% 10,4% 7,6%

150 69 219

68,5% 31,5% 100,0%

9,1% 13,1% 10,1%

562 73 635

88,5% 11,5% 100,0%

34,0% 13,9% 29,2%

483 203 686

70,4% 29,6% 100,0%

29,3% 38,5% 31,5%

1651 527 2178

75,8% 24,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Faculdade

% within 1ª opção?

Count

% within Faculdade

% within 1ª opção?

Count

% within Faculdade

% within 1ª opção?

Count

% within Faculdade

% within 1ª opção?

Count

% within Faculdade

% within 1ª opção?

Count

% within Faculdade

% within 1ª opção?

Count

% within Faculdade

% within 1ª opção?

Count

% within Faculdade

% within 1ª opção?

Farmácia

Medicina

Medicina Dentária

Belas Artes

Psicologia e
Ciências da
Educação

Direito

Ciências

Faculdade

Total

Sim Não

O curso em que se
inscreve foi a sua 1ª

opção?

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 238,9; p = 0,0001 

 
 

A distância é abissal entre a Faculdade de Medicina (onde 95% dos candidatos entram no par 

curso/estabelecimento de ensino de 1ª opção) ou mesmo Direito (89%) e, por exemplo, Medicina 

Dentária (onde as notas de entrada “Muito Bom” sobressaem, mas com 72% dos alunos que não 

estão em 1ª opção), Farmácia (com 46% de alunos que não a escolhem como 1ª opção) ou mesmo 
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Ciências e Psicologia e Ciências da Educação – onde o “não” relativo à 1ª escolha (em torno dos 

30%) surge com valores acima da média da UL. 

 

Quadro 30 – Nº candidaturas ao ensino superior público segundo a Faculdade 

13 3 5 21

61,9% 14,3% 23,8% 100,0%

3,0% 1,9% 8,6% 3,2%

63 27 20 110

57,3% 24,5% 18,2% 100,0%

14,4% 17,4% 34,5% 16,9%

14 5 5 24

58,3% 20,8% 20,8% 100,0%

3,2% 3,2% 8,6% 3,7%

19 6 1 26

73,1% 23,1% 3,8% 100,0%

4,4% 3,9% 1,7% 4,0%

42 13 4 59

71,2% 22,0% 6,8% 100,0%

9,6% 8,4% 6,9% 9,1%

76 27 7 110

69,1% 24,5% 6,4% 100,0%

17,4% 17,4% 12,1% 16,9%

130 35 6 171

76,0% 20,5% 3,5% 100,0%

29,8% 22,6% 10,3% 26,3%

79 39 10 128

61,7% 30,5% 7,8% 100,0%

18,1% 25,2% 17,2% 19,7%

436 155 58 649

67,2% 23,9% 8,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Faculdade

% within Nº Candidaturas

Count

% within Faculdade

% within Nº Candidaturas

Count

% within Faculdade

% within Nº Candidaturas

Count

% within Faculdade

% within Nº Candidaturas

Count

% within Faculdade

% within Nº Candidaturas

Count

% within Faculdade

% within Nº Candidaturas

Count

% within Faculdade

% within Nº Candidaturas

Count

% within Faculdade

% within Nº Candidaturas

Count

% within Faculdade

% within Nº Candidaturas

Farmácia

Medicina

Medicina Dentária

Belas Artes

Psicologia e
Ciências da
Educação

Direito

Ciências

Letras

Faculdade

Total

Uma
vez

Duas
vezes

Três vezes,
ou mais

Nº Candidaturas ao Ensino
Superior Público (além da actual)

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 36,3; p = 0,001 

 
 
 

O Quadro 30 associa o nº de candidaturas com a Faculdade de ingresso. Em Ciências, 

Psicologia e Ciências da Educação, Belas Artes e Direito estão sobrerrepresentados os alunos que 

efectuam a primeira candidatura ao ensino superior público; ao contrário, em Farmácia, Medicina 

Dentária e Medicina, sobressaem aqueles que estão a fazer, no mínimo, a sua 3ª candidatura de 

ingresso – formando, tendencialmente, um contingente mais velho de alunos. 
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Quadro 31 – Distrito de residência do aluno segundo a Faculdade 

Aveiro Medicina, Medicina Dentária, Psicologia e Ciências da Educação  
Beja Farmácia, Medicina 
Braga Medicina, Medicina Dentária 
Bragança Medicina Dentária 
Castelo Branco Farmácia, Medicina, Medicina Dentária 
Coimbra Medicina 
Évora Belas Artes, Medicina Dentária, Farmácia 
Faro Farmácia, Medicina, Direito 
Guarda - 
Leiria Medicina, Medicina Dentária, Direito, Psicologia e Ciências da 

Educação 
Lisboa Ciências, Belas Artes, Letras 
Portalegre Medicina, Medicina Dentária, Letras 
Porto Medicina, Medicina Dentária 
Santarém Farmácia, Psicologia e Ciências da Educação, Direito 
Setúbal Psicologia e Ciências da Educação, Ciências, Letras 
Viana do Castelo Direito 
Vila Real - 
Viseu Psicologia e Ciências da Educação, Letras 
Madeira Direito 
Açores Direito 

 

 

No Quadro 31 sintetizamos a informação que ressalta do cruzamento estatisticamente 

significativo entre distrito de residência do aluno e Faculdade de ingresso na UL. É notório o facto de 

as Faculdades de Medicina e Medicina Dentária terem o raio de captação de alunos de mais longo 

alcance nacional: nelas encontramos sobrerrepresentados estudantes provenientes de distritos do 

Norte ou Sul do País, do litoral ou interior. Aveiro, Leiria, Santarém, Setúbal e Viseu contribuem 

destacadamente para atribuir à Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação um estatuto regional 

– estatuto que Farmácia possui igualmente, mas captando alunos sobretudo da metade Sul do País 

(Beja, Évora, Faro) ou dos distritos de Castelo Branco e Santarém. O recrutamento interno, isto é, no 

âmbito da Área Metropolitana de Lisboa, sobressai em Ciências, Letras e Belas Artes. As Regiões 

Autónomas (Madeira e Açores) assumem um relevo expressivo como áreas de residência dos 

estudantes que ingressam na Faculdade de Direito. 

Em continuidade com estes dados, assinale-se a sobrerrepresentação de alunos “deslocados” 

da sua residência permanente no caso das Faculdades de Medicina (56%), Medicina Dentária (52%), 

Farmácia (40%) e Direito (41%). 

O Quadro 32, reproduzido no final do capítulo (pág. 65), relaciona o tipo de família de 

pertença do aluno com a sua Faculdade de ingresso. 
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Assim, os alunos provenientes de famílias biparentais estão sobrerrepresentados nos cursos 

de topo do sucesso académico, medido à entrada e através da nota de candidatura9. É o caso de 

Medicina, Medicina Dentária, Farmácia e Belas Artes. Em Letras e Ciências sobressaem os alunos 

pertencentes a famílias monoparentais (cuja vulnerabilidade social e económica tem sido sublinhada 

e ilustrada na investigação). Letras e Direito, por seu turno, parecem oferecer cursos particularmente 

ajustados a alunos mais velhos que já constituíram a sua própria família e muito provavelmente se 

encontram já inseridos no mercado de emprego, pois é neles que sobrassaem os estudantes que 

“residem com o cônjuge, com ou sem filhos”. Os alunos que residem “sós ou com outros não 

familiares” estão sobrerrepresentados em Direito e Psicologia e Ciências da Educação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Estes dados são de alguma maneira reforçados pelos resultados do cruzamento entre nível de escolaridade da mãe e tipo de família de 
pertença do aluno. Os arranjos biparentais estão sobrerrepresentados nos níveis mais elevados de habilitação escolar materna; a 
monoparentalidade materna recobre dois extremos, isto é, as mães menos e as mais escolarizadas. 
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Quadro 33 – Rendimento ilíquido mensal per capita segundo a Faculdade 

7 25 33 88 153

4,6% 16,3% 21,6% 57,5% 100,0%

4,7% 5,2% 5,8% 6,3% 5,9%

16 35 36 163 250

6,4% 14,0% 14,4% 65,2% 100,0%

10,8% 7,3% 6,4% 11,7% 9,7%

3 5 13 29 50

6,0% 10,0% 26,0% 58,0% 100,0%

2,0% 1,0% 2,3% 2,1% 1,9%

5 30 36 91 162

3,1% 18,5% 22,2% 56,2% 100,0%

3,4% 6,2% 6,4% 6,6% 6,3%

20 61 52 105 238

8,4% 25,6% 21,8% 44,1% 100,0%

13,5% 12,7% 9,2% 7,6% 9,2%

35 104 117 324 580

6,0% 17,9% 20,2% 55,9% 100,0%

23,6% 21,6% 20,7% 23,3% 22,5%

31 118 156 404 709

4,4% 16,6% 22,0% 57,0% 100,0%

20,9% 24,5% 27,6% 29,1% 27,4%

31 104 122 184 441

7,0% 23,6% 27,7% 41,7% 100,0%

20,9% 21,6% 21,6% 13,3% 17,1%

148 482 565 1388 2583

5,7% 18,7% 21,9% 53,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Faculdade

% within Nível de rendimento

Count

% within Faculdade

% within Nível de rendimento

Count

% within Faculdade

% within Nível de rendimento

Count

% within Faculdade

% within Nível de rendimento

Count

% within Faculdade

% within Nível de rendimento

Count

% within Faculdade

% within Nível de rendimento

Count

% within Faculdade

% within Nível de rendimento

Count

% within Faculdade

% within Nível de rendimento

Count

% within Faculdade

% within Nível de rendimento

Farmácia

Medicina

Medicina
Dentária

Belas Artes

Psicologia e
Ciências da
Educação

Direito

Ciências

Letras

Faculdade

Total

Menos de
250 €

Mais de 250
e até 500 €

Mais de 500
e até 750 €

Mais de
750 €

Nível de rendimento ilíquido per capita do agregado
familiar, por mês

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 67,2; p = 0,0001 

 

 

Os dados obtidos desenham contornos vincados, sugerindo um cenário de cumplicidade entre 

certas franjas sociais (mais ou menos favorecidas em termos de rendimento familiar) e certas 

Faculdades. Os alunos provenientes das famílias “mais ricas” (rendimento mensal per capita superior 

a 750 euros) destacam-se em Medicina, Medicina Dentária, Belas Artes, Direito ou mesmo Ciências; 

os alunos provenientes das famílias “mais pobres” (rendimento mensal per capita inferior a 250 

euros) estão sobrerrepresentados em Letras, Psicologia e Ciências da Educação, Direito. 

 

 43



 
 

Quadro 34 – Frequência de ensino público vs privado no secundário segundo a Faculdade 

138 22 4 164

84,1% 13,4% 2,4% 100,0%

5,5% 7,2% 12,5% 5,7%

220 33 0 253

87,0% 13,0% ,0% 100,0%

8,7% 10,9% ,0% 8,9%

40 13 1 54

74,1% 24,1% 1,9% 100,0%

1,6% 4,3% 3,1% 1,9%

152 11 2 165

92,1% 6,7% 1,2% 100,0%

6,0% 3,6% 6,3% 5,8%

218 11 6 235

92,8% 4,7% 2,6% 100,0%

8,6% 3,6% 18,8% 8,2%

525 67 19 611

85,9% 11,0% 3,1% 100,0%

20,8% 22,0% 59,4% 21,4%

714 76 0 790

90,4% 9,6% ,0% 100,0%

28,3% 25,0% ,0% 27,6%

515 71 0 586

87,9% 12,1% ,0% 100,0%

20,4% 23,4% ,0% 20,5%

2522 304 32 2858

88,2% 10,6% 1,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Faculdade

% within Ensino secundário

Count

% within Faculdade

% within Ensino secundário

Count

% within Faculdade

% within Ensino secundário

Count

% within Faculdade

% within Ensino secundário

Count

% within Faculdade

% within Ensino secundário

Count

% within Faculdade

% within Ensino secundário

Count

% within Faculdade

% within Ensino secundário

Count

% within Faculdade

% within Ensino secundário

Count

% within Faculdade

% within Ensino secundário

Farmácia

Medicina

Medicina
Dentária

Belas Artes

Psicologia e
Ciências da
Educação

Direito

Ciências

Letras

Faculdade

Total

Ensino
público

Ensino
privado Ambos

No Ensino secundário, frequentou...

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 74,2; p = 0,0001 

 

 

A frequência do ensino privado sai particularmente destacada em Medicina Dentária (onde 

cerca de ¼ dos alunos frequentou um estabelecimento de ensino privado no secundário); é ainda 

assim ligeiramente superior à média da UL (11%) em Farmácia (13%), Medicina (13%) ou Letras 

(12%). 
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3.3. O sexo do aluno 

 

Se é uma evidência que em todas as Faculdades da UL as raparigas estão em maioria, neste 

cenário feminizado há contudo cursos em certos estabelecimentos onde essa sobrerrepresentação se 

destaca pelo seu excesso, conforme se revela no Quadro 35 (no final deste capítulo – págs. 66 e 

67). Psicologia e Ciências da Educação (86% de raparigas), Farmácia (78%), Medicina Dentária 

(79%), Belas Artes (73% no total, e em particular os cursos de Design Comunicação e Design de 

Equipamento). Comparativamente, Direito (62%), Medicina (63%) e Letras (66%) tendem a colar-se 

à média da UL (63% de raparigas); pelo contrário, Ciências destaca-se por uma percentagem 

excepcional de rapazes (49%). 

Vale a pena detalhar a composição por género em Faculdades que oferecem várias 

licenciaturas e apresentam, internamente, alguma heterogeneidade. Em Ciências, regista-se um forte 

contraste entre Biologia e Química (com taxas de feminização na ordem dos 72-73%) e um conjunto 

de outras licenciaturas integrando a Física, as Engenharia Informática e Geográfica, a Estatística, a 

Energia e Ambiente, todos elas apresentando percentagens maioritárias de rapazes (entre o máximo 

de 93% na Informática, um mínimo de 55% de Engenharia Geográfica) e constituindo, portanto, 

verdadeiros redutos masculinos... 

Embora com contornos menos extremos, Letras constitui também um caso onde os cursos 

apresentam alguma especialização por género dos alunos. Assim, se nas licenciaturas de História, 

Filosofia e Geografia se regista uma sobrerrepresentação de rapazes (estando eles mesmo em 

maioria nas duas últimas), já Línguas e Literaturas, Estudos Europeus, Artes do Espectáculo ou 

Comunicação e Cultura oferecem um cenário extremamente feminizado. 
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Quadro 36 – Sexo do aluno segundo a nota de candidatura 

209 220 429

48,7% 51,3% 100,0%

14,1% 27,0% 18,7%

694 371 1065

65,2% 34,8% 100,0%

46,9% 45,5% 46,4%

577 224 801

72,0% 28,0% 100,0%

39,0% 27,5% 34,9%

1480 815 2295

64,5% 35,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nota Candidatura

% within Sexo

Count

% within Nota Candidatura

% within Sexo

Count

% within Nota Candidatura

% within Sexo

Count

% within Nota Candidatura

% within Sexo

Suficiente (entre
100 e 130 valores)

Bom (entre 140 e
160 valores)

Muito Bom (entre
170 e 200 valores)

Nota
Candidatura

Total

Feminino Masculino

Sexo

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 66,7; p = 0,0001 

 
 

No que constitui outro indicador de uma tendência estrutural sobejamente descrita para a 

generalidade do sistema educativo, a distância escolar entre rapazes e raparigas à entrada na 

Universidade é flagrante. Não só a nota de candidatura entre ambos se distancia, em média, por 

quase 1 valor, numa escala de 20 (15,5 vs 14,8). Mas também as primeiras estão 

sobrerrepresentadas nas notas de candidatura “Muito Bom”, enquanto os segundos se destacam nas 

notas de candidatura “Suficiente”. 

 
 

Quadro 37 – Estar deslocado da residência permanente segundo o sexo do aluno 

668 293 961

69,5% 30,5% 100,0%

37,3% 28,6% 34,1%

1125 732 1857

60,6% 39,4% 100,0%

62,7% 71,4% 65,9%

1793 1025 2818

63,6% 36,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Deslocado da
residência permanente?

% within Sexo

Count

% within Deslocado da
residência permanente?

% within Sexo

Count

% within Deslocado da
residência permanente?

% within Sexo

Sim

Não

No presente
ano lectivo está
deslocado da
sua residência
permanente?

Total

Feminino Masculino

Sexo

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 21,8; p = 0,0001 
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Entre os alunos deslocados, são as raparigas que estão sobrerrepresentadas. Detentoras das 

classificações escolares mais elevadas à entrada, constituem a maioria dos candidatos nos cursos 

onde o crivo selectivo é mais apertado, facto que lhes exige uma perspectiva nacional (e não local) 

para a sua candidatura ao ensino superior público. É um resultado que indicia um forte investimento 

e mobilização femininos na escolha do curso e o acesso a um estatuto de autonomia (desde logo no 

que toca a residência) face à família de origem. 

Estatisticamente representativa, a relação entre escolaridade do pai e sexo do aluno revela-se 

um interessante descritor dos percursos sociais de alunos e alunas que chegam ao ensino superior. 

 
Quadro 38 – Escolaridade do pai segundo o sexo do aluno 

4 3 7

57,1% 42,9% 100,0%

,2% ,3% ,3%

18 19 37

48,6% 51,4% 100,0%

1,1% 2,0% 1,4%

334 185 519

64,4% 35,6% 100,0%

19,7% 19,1% 19,5%

141 55 196

71,9% 28,1% 100,0%

8,3% 5,7% 7,4%

254 127 381

66,7% 33,3% 100,0%

15,0% 13,1% 14,3%

265 170 435

60,9% 39,1% 100,0%

15,7% 17,5% 16,3%

142 72 214

66,4% 33,6% 100,0%

8,4% 7,4% 8,0%

458 278 736

62,2% 37,8% 100,0%

27,1% 28,7% 27,6%

77 60 137

56,2% 43,8% 100,0%

4,5% 6,2% 5,1%

1693 969 2662

63,6% 36,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Escolaridade Pai

% within Sexo

Count

% within Escolaridade Pai

% within Sexo

Count

% within Escolaridade Pai

% within Sexo

Count

% within Escolaridade Pai

% within Sexo

Count

% within Escolaridade Pai

% within Sexo

Count

% within Escolaridade Pai

% within Sexo

Count

% within Escolaridade Pai

% within Sexo

Count

% within Escolaridade Pai

% within Sexo

Count

% within Escolaridade Pai

% within Sexo

Count

% within Escolaridade Pai

% within Sexo

Não sabe ler nem
escrever

Sabe ler sem possuir
o 4º ano de
escolaridade

4º ano de
escolaridade

6º ano de
escolaridade

9º ano de
escolaridade

Ensino secundário
complementar ou
equivalente

Ensino médio

Ensino superior
(bacharelato,
licenciatura)

Mestrado e
Doutoramento

Escolaridade
do Pai

Total

Feminino Masculino

Sexo

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 17,1; p = 0,05 
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O Quadro 38 descreve tendências interessantes. As raparigas estão sobrerrepresentadas em 

certas habilitações escolares paternas (tendencialmente as mais baixas) e os rapazes em outras (as 

mais elevadas). Assim, as alunas sobressaem nos 4º, 6º e 9º anos de escolaridade ou curso médio 

dos pais; ao contrário, os alunos destacam-se nas franjas de pais mais escolarizados, detentores de 

diplomas do ensino secundário, superior ou mesmo mestrado/doutoramento. São resultados que 

ilustram e confirmam, à escala da Universidade de Lisboa, processos já descritos para cenários 

globais: as raparigas têm maior sucesso escolar do que os rapazes da mesma origem, e este fosso é 

tanto maior quanto mais se desce na escala social (Grácio, 1997). 

O resultado é confirmado pela aproximação ao rendimento da família: relativamente aos 

rapazes, e para iguais níveis de escolaridade, as raparigas provêem de meios sociais mais 

desfavorecidos. É o que se pode constatar no Quadro 39. 

 

Quadro 39 – Rendimento familiar ilíquido mensal per capita segundo o sexo do aluno 

105 43 148

70,9% 29,1% 100,0%

6,4% 4,6% 5,8%

334 144 478

69,9% 30,1% 100,0%

20,5% 15,4% 18,6%

369 190 559

66,0% 34,0% 100,0%

22,7% 20,3% 21,8%

821 559 1380

59,5% 40,5% 100,0%

50,4% 59,7% 53,8%

1629 936 2565

63,5% 36,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nível de rendimento

% within Sexo

Count

% within Nível de rendimento

% within Sexo

Count

% within Nível de rendimento

% within Sexo

Count

% within Nível de rendimento

% within Sexo

Count

% within Nível de rendimento

% within Sexo

Menos de 250 €

Mais de 250 e
até 500 €

Mais de 500 e
até 750 €

Mais de 750 €

Nível de rendimento
ilíquido per capita
do agregado
familiar, por mês

Total

Feminino Masculino

Sexo

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 23,0; p = 0,0001 

 

 

As  recém-inscritas na UL pertencem às famílias de menores rendimentos, enquanto os 

rapazes da mesma cohorte provêm dos agregados com os maiores rendimentos. 
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3. 4. A escolaridade da mãe 

 

A escolaridade da mãe é um poderoso marcador social: a carreira escolar dos filhos (e, de 

alguma maneira também, o seu destino social) é fortemente moldada pelo capital escolar de que a 

sua família de origem dispõe e de que a habilitação escolar da mãe é um excelente indicador. 

Embora as “trajectórias improváveis” sejam uma vertente destes processos de transmissão que 

interpelam a regularidade e por isso as não devamos desprezar, a lei dos grandes números realça a 

cumplicidade entre privilégios familiares de partida e privilégios à chegada do ensino superior. É o 

que apresentaremos nos próximos pontos, a propósito da Universidade de Lisboa. 

A habilitação escolar das mães desenha um recorte contrastado nas instituições de ingresso 

dos alunos na UL, conforme se constata pela consulta do Quadro 40, no final do capítulo (págs. 68 e 

69). Posicionam-se, de um lado, as Faculdades de Medicina, Belas Artes, Farmácia e Medicina 

Dentária, onde as mães com os graus de licenciatura e mestrado/doutoramento estão claramente 

representadas; e, no pólo oposto, Direito, Ciências, Letras e Psicologia e Ciências da Educação, onde 

sobressaem por exemplo, com percentagens bem acima da média, as mães que não sabem ler nem 

escrever (Direito, Ciências), sabem ler e escrever sem grau de ensino (Direito, Letras), as que 

possuem apenas 4 anos de escolaridade (Psicologia e Ciências da Educação, Direito, Letras), 6 ou 9 

anos de escolaridade (Psicologia e Ciências da Educação, Ciências, Letras). A distância entre alunos 

familiarizados, desde o berço, com a cultura escolar e alunos que constituem a primeira geração de 

contacto com o sistema de ensino (designadamente superior) não pode deixar de se reflectir em 

modos desiguais de integração no mundo académico. 

Os números absolutos traduzem, numa linguagem crua, a heterogeneidade interna deste 

universo. Dos 252 alunos que constam como inscritos em 2003-2004 em Medicina, 137 (mais de 

metade) têm mães com estudos de nível superior (licenciatura, mestrado ou doutoramento); ora, 

dos 736 que se inscrevem na Faculdade de Ciências ou dos 511 que entram em Letras , só 238 ou 

111, respectivamente, estão na mesma categoria. 

Vale a pena ter em conta os resultados no interior das Faculdades que oferecem distintas 

licenciaturas. Em Psicologia e Ciências da Educação ou em Letras não se nota qualquer disparidade 

entre as diferentes licenciaturas. Já na Faculdade de Ciências, tanto Biologia como Física se 

destacam pelo facto de nelas haver uma percentagem acima da média de mães de alunos com 

ensino superior.  
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Quadro 41 – Nota de candidatura segundo a habilitação escolar da mãe 

1 5 1 7

14,3% 71,4% 14,3% 100,0%

,3% ,5% ,1% ,3%

18 17 7 42

42,9% 40,5% 16,7% 100,0%

4,5% 1,7% ,9% 1,9%

109 196 88 393

27,7% 49,9% 22,4% 100,0%

27,5% 19,8% 11,3% 18,1%

37 78 54 169

21,9% 46,2% 32,0% 100,0%

9,3% 7,9% 6,9% 7,8%

56 150 80 286

19,6% 52,4% 28,0% 100,0%

14,1% 15,1% 10,2% 13,2%

67 152 135 354

18,9% 42,9% 38,1% 100,0%

16,9% 15,3% 17,3% 16,3%

41 79 53 173

23,7% 45,7% 30,6% 100,0%

10,4% 8,0% 6,8% 8,0%

60 275 319 654

9,2% 42,0% 48,8% 100,0%

15,2% 27,7% 40,8% 30,2%

7 39 45 91

7,7% 42,9% 49,5% 100,0%

1,8% 3,9% 5,8% 4,2%

396 991 782 2169

18,3% 45,7% 36,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Nota Candidatura

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Nota Candidatura

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Nota Candidatura

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Nota Candidatura

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Nota Candidatura

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Nota Candidatura

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Nota Candidatura

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Nota Candidatura

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Nota Candidatura

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Nota Candidatura

Não sabe ler nem
escrever

Sabe ler sem
possuir o 4º ano
de escolaridade

4º ano de
escolaridade

6º ano de
escolaridade

9º ano de
escolaridade

Ensino
secundário
complementar ou
equivalente

Ensino médio

Ensino superior
(bacharelato,
licenciatura)

Mestrado e
Doutoramento

Escolaridade
da Mãe

Total

Suficiente
(entre 100 e
130 valores)

Bom (entre
140 e 160
valores)

Muito Bom
(entre 170 e
200 valores)

Nota Candidatura

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 148,4; p = 0,001 

 
 

A associação entre capital escolar da mãe e nota de candidatura do filho é sociologicamente 

muito significativa: quanto maior o volume do primeiro, mais elevada a segunda, isto é, os percursos 

escolares dos alunos que entram na Universidade estão na estreita dependência dos seus 
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progenitores10. Sinal, também, de que os mecanismos de reprodução de posições de privilégio ou 

desfavor entre gerações funcionam implacavelmente no sistema de ensino português11. 

Assim, e consultando o Quadro 41, verifica-se que as notas de candidatura “Suficiente” dos 

filhos estão sobrerrepresentadas nos níveis de escolaridade maternos até ao 9º ano; ao contrário, as 

de nível “Muito Bom” (justamente as que abrem portas aos cursos mais selectivos da UL) destacam-

se para as mães com graus de ensino secundário ou superior. 

 
 

Quadro 42 – Distrito de residência12 segundo a escolaridade da mãe 
Distrito de residência Nível escolaridade da mãe (sobrerrepresentações) 
Braga Sabe ler e escrever sem grau, 4º/6º anos escolaridade 
Castelo Branco 4º ano escolaridade, mestrado/doutoramento 
Évora 9º ano, secundário, mestrado/doutoramento 
Faro Secundário, licenciatura, mestrado/doutoramento 
Leiria 4º ano, secundário 
Lisboa Não sabe ler nem escrever,9º ano escolaridade, médio, 

licenciatura, mestrado/doutoramento 
Portalegre Licenciatura, mestrado/doutoramento 
Porto 6º ano, licenciatura 
Santarém Sabe ler sem grau, 6º ano 
Setúbal Sabe ler sem grau, 4º ano, secundário, médio 
Viseu 6º ano, secundário, 
Madeira 4º/6º/9º anos 
Açores 6º ano, secundário 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 
 

O Quadro 42 remete-nos para a relação entre distrito de residência e escolaridade da mãe. 

Grosso modo, nota-se uma sobrerrepresentação de mães com elevados capitais escolares nos 

contingentes de alunos provenientes de Lisboa ou de distritos do Sul do País (Évora, Faro, 

Portalegre). Tanto as Regiões Autónomas, como os distritos do Norte ou Centro, tendem a associar-

se a franjas de mães de alunos com níveis de escolaridade inferiores ao ensino superior – a indiciar o 

facto de a UL ser, para estes e ao contrário dos primeiros, uma 2ª opção ou uma solução de recurso 

para insucesso à entrada em outras instituições? 

 
 
 
 
 

                                                 
10 Já que o mesmo se poderia dizer do impacto do capital escolar do pai, a seguir resumido: 

Grau Escolaridade Pai Notas de candidatura sobrerrepresentadas 
Até ao 4º ano Suficiente, Bom 
6º ano Suficiente, Bom 
9º ano Suficiente 
Ensino secundário Bom 
Curso médio Suficiente, Bom 
Licenciatura Muito Bom 
Mestrado/doutoramento Muito Bom 

Fonte: IE-UL, Al 03-04, ICS/2006 
11 Pode apurar-se, por outro lado, que os maiores níveis de escolaridade materna se associam à declaração dos maiores níveis de 
rendimento. 
12 Consideram-se aqui apenas os distritos de onde são naturais 30 ou mais alunos que ingressam na UL em 2003-2004. 
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Quadro 43 – País de origem dos alunos segundo a habilitação escolar da mãe 

8 3 0 0 0 11

72,7% 27,3% ,0% ,0% ,0% 100,0%

,3% 12,0% ,0% ,0% ,0% ,4%

48 2 0 0 1 51

94,1% 3,9% ,0% ,0% 2,0% 100,0%

1,9% 8,0% ,0% ,0% 9,1% 2,0%

453 4 2 0 0 459

98,7% ,9% ,4% ,0% ,0% 100,0%

18,2% 16,0% 22,2% ,0% ,0% 18,1%

192 2 0 0 0 194

99,0% 1,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

7,7% 8,0% ,0% ,0% ,0% 7,7%

330 5 0 0 1 336

98,2% 1,5% ,0% ,0% ,3% 100,0%

13,3% 20,0% ,0% ,0% 9,1% 13,3%

413 2 0 0 1 416

99,3% ,5% ,0% ,0% ,2% 100,0%

16,6% 8,0% ,0% ,0% 9,1% 16,4%

203 3 0 0 3 209

97,1% 1,4% ,0% ,0% 1,4% 100,0%

8,2% 12,0% ,0% ,0% 27,3% 8,3%

734 4 5 2 5 750

97,9% ,5% ,7% ,3% ,7% 100,0%

29,5% 16,0% 55,6% 100,0% 45,5% 29,6%

103 0 2 0 0 105

98,1% ,0% 1,9% ,0% ,0% 100,0%

4,1% ,0% 22,2% ,0% ,0% 4,1%

2484 25 9 2 11 2531

98,1% 1,0% ,4% ,1% ,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Escolaridade Mãe

% within País

Count

% within Escolaridade Mãe

% within País

Count

% within Escolaridade Mãe

% within País

Count

% within Escolaridade Mãe

% within País

Count

% within Escolaridade Mãe

% within País

Count

% within Escolaridade Mãe

% within País

Count

% within Escolaridade Mãe

% within País

Count

% within Escolaridade Mãe

% within País

Count

% within Escolaridade Mãe

% within País

Count

% within Escolaridade Mãe

% within País

Não sabe ler
nem escrever

Sabe ler sem
possuir o 4º ano
de escolaridade

4º ano de
escolaridade

6º ano de
escolaridade

9º ano de
escolaridade

Ensino
secundário
complementar
ou equivalente

Ensino médio

Ensino superior
(bacharelato,
licenciatura)

Mestrado e
Doutoramento

Escolaridade
da Mãe

Total

Portugal PALOP Europa UE Europa fora UE Brasil

País de origem

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 117,9; p = 0,0001 

 
 

Os países de origem dos alunos estão também claramente associados a diferentes níveis de 

escolaridade das mães. Embora os resultados desta associação estatisticamente significativa devam 

ser lidos com prudência, já que dos 2531 alunos recenseados apenas 47 não provêm de Portugal, 

podemos concluir que são os alunos oriundos do País que destacam a sub-representação dos índices 

escolares maternos mais baixos (sem saber ler nem escrever, saber ler e escrever sem grau), 

enquanto os provenientes dos PALOP neles sobressaem. Nos alunos oriundos de países da UE 

(incluindo Portugal) estão sobrerrepresentados os níveis de mestrado/doutoramento.  
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Quadro 44 – Estar deslocado da residência permanente segundo a habilitação escolar da mãe 

5 6 11

45,5% 54,5% 100,0%

,5% ,3% ,4%

19 37 56

33,9% 66,1% 100,0%

2,1% 2,1% 2,1%

183 316 499

36,7% 63,3% 100,0%

20,0% 18,3% 18,9%

90 118 208

43,3% 56,7% 100,0%

9,9% 6,8% 7,9%

115 243 358

32,1% 67,9% 100,0%

12,6% 14,1% 13,6%

146 279 425

34,4% 65,6% 100,0%

16,0% 16,2% 16,1%

66 156 222

29,7% 70,3% 100,0%

7,2% 9,0% 8,4%

262 492 754

34,7% 65,3% 100,0%

28,7% 28,5% 28,6%

27 79 106

25,5% 74,5% 100,0%

3,0% 4,6% 4,0%

913 1726 2639

34,6% 65,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Deslocado da
residência permanente?

Não sabe ler
nem escrever

Sabe ler sem
possuir o 4º ano
de escolaridade

4º ano de
escolaridade

6º ano de
escolaridade

9º ano de
escolaridade

Ensino
secundário
complementar
ou equivalente

Ensino médio

Ensino superior
(bacharelato,
licenciatura)

Mestrado e
Doutoramento

Escolaridade
da Mãe

Total

Sim Não

No presente ano lectivo
está deslocado da sua

residência permanente?

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 15,6; p = 0,05 
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Em cruzamentos anteriores, pudemos constatar o perfil fortemente femininizado dos 

contingentes de alunos deslocados da sua residência permanente, associado aliás a “Muito Boas” 

notas de candidatura. O Quadro 44 ilustra uma terceira faceta: são os alunos com mães de mais 

baixos níveis de escolaridade (analfabetas, 4º ano ou 6º ano de escolaridade), que sobressaem entre 

aqueles que deixaram o seu agregado doméstico para vir estudar para a UL. Pelo contrário, os filhos 

de mães com ensino básico ou superior (licenciatura, mestrado/doutoramento) estão 

sobrerrepresentados entre os que mantêm a sua residência na passagem para a universidade. 

 
 
Quadro 45 – Ter frequentado o ensino público ou privado no secundário segundo a habilitação escolar da mãe 

11 0 0 11

100,0% ,0% ,0% 100,0%

,5% ,0% ,0% ,4%

53 3 0 56

94,6% 5,4% ,0% 100,0%

2,2% 1,2% ,0% 2,1%

477 24 6 507

94,1% 4,7% 1,2% 100,0%

19,9% 9,4% 18,8% 18,9%

201 9 1 211

95,3% 4,3% ,5% 100,0%

8,4% 3,5% 3,1% 7,9%

343 14 5 362

94,8% 3,9% 1,4% 100,0%

14,3% 5,5% 15,6% 13,5%

391 39 5 435

89,9% 9,0% 1,1% 100,0%

16,3% 15,3% 15,6% 16,2%

194 31 2 227

85,5% 13,7% ,9% 100,0%

8,1% 12,2% 6,3% 8,5%

644 109 10 763

84,4% 14,3% 1,3% 100,0%

26,9% 42,7% 31,3% 28,4%

82 26 3 111

73,9% 23,4% 2,7% 100,0%

3,4% 10,2% 9,4% 4,1%

2396 255 32 2683

89,3% 9,5% 1,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Ensino secundário

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Ensino secundário

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Ensino secundário

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Ensino secundário

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Ensino secundário

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Ensino secundário

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Ensino secundário

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Ensino secundário

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Ensino secundário

Count

% within Escolaridade Mãe

% within Ensino secundário

Não sabe ler
nem escrever

Sabe ler sem
possuir o 4º ano
de escolaridade

4º ano de
escolaridade

6º ano de
escolaridade

9º ano de
escolaridade

Ensino
secundário
complementar
ou equivalente

Ensino médio

Ensino superior
(bacharelato,
licenciatura)

Mestrado e
Doutoramento

Escolaridade
da Mãe

Total

Ensino público Ensino privado Ambos

No ensino secundário, frequentou...

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 90,9; p = 0,0001 
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No Quadro 45 representa-se a relação entre a frequência de um estabelecimento de ensino 

secundário público ou privado e a habilitação escolar da mãe do aluno. Como se verifica, são as 

mães com melhores capitais escolares (licenciatura, mestrado ou doutoramento)13 que estão 

sobrerrepresentadas no contingente de alunos que frequentou, no secundário, o ensino privado. 

 

 

 

3.5. A profissão do pai 

 

Tal como a habilitação escolar da mãe, também a categoria profissional do pai se revela um 

excelente estruturador da diversidade interna dos estudantes da UL. Desde logo no seu percurso 

escolar, nas etapas que antecedem a entrada na universidade. 

 

                                                 
13 Aquelas que se associam também aos maiores níveis de rendimento. 
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Quadro 46 – As notas de candidatura do aluno segundo a profissão do 
pai

108 305 238 651

16,6% 46,9% 36,6% 100,0%

29,8% 32,8% 31,6% 31,8%

36 152 197 385

9,4% 39,5% 51,2% 100,0%

9,9% 16,3% 26,2% 18,8%

70 148 130 348

20,1% 42,5% 37,4% 100,0%

19,3% 15,9% 17,3% 17,0%

32 72 40 144

22,2% 50,0% 27,8% 100,0%

8,8% 7,7% 5,3% 7,0%

8 25 19 52

15,4% 48,1% 36,5% 100,0%

2,2% 2,7% 2,5% 2,5%

4 18 10 32

12,5% 56,3% 31,3% 100,0%

1,1% 1,9% 1,3% 1,6%

59 113 54 226

26,1% 50,0% 23,9% 100,0%

16,3% 12,2% 7,2% 11,1%

32 58 37 127

25,2% 45,7% 29,1% 100,0%

8,8% 6,2% 4,9% 6,2%

10 38 28 76

13,2% 50,0% 36,8% 100,0%

2,8% 4,1% 3,7% 3,7%

3 1 0 4

75,0% 25,0% ,0% 100,0%

,8% ,1% ,0% ,2%

362 930 753 2045

17,7% 45,5% 36,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Profissão Pai

% within Nota Candidatura

Count

% within Profissão Pai

% within Nota Candidatura

Count

% within Profissão Pai

% within Nota Candidatura

Count

% within Profissão Pai

% within Nota Candidatura

Count

% within Profissão Pai

% within Nota Candidatura

Count

% within Profissão Pai

% within Nota Candidatura

Count

% within Profissão Pai

% within Nota Candidatura

Count

% within Profissão Pai

% within Nota Candidatura

Count

% within Profissão Pai

% within Nota Candidatura

Count

% within Profissão Pai

% within Nota Candidatura

Count

% within Profissão Pai

% within Nota Candidatura

Dirigentes e quadros
superiores de empresa;
Quadros superiores da
Administração Pública

Especialistas das
profissões intelectuais e
científicas

Técnicos e profissionais
de nível intermédio

Pessoal administrativo e
similares

Pessoal dos serviços e
vendedores

Agricultores e
trabalhadores
qualificados da
agricultura e pesca

Operários e artífices

Trabalhadores não
qualificados

Pessoal das Forças
Armadas

Domésticas

Profissão
do Pai

Total

Suficiente
(entre 100 e
130 valores)

Bom (entre
140 e 160
valores)

Muito Bom
(entre 170 e
200 valores)

Nota Candidatura

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 86,5; p = 0,0001 
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Quadro 47 – Categoria profissional do Pai14: as notas de candidatura do aluno sobrerrepresentadas 

Categoria profissional Pai Nota candidatura (sobrerrepresentação) 
1 Dirigentes e quadros superiores de empresa, quadros superiores da 
administração pública 

B 

2 Especialistas das profissões intelectuais e científicas MB 
3 Técnicos e profissionais de nível intermédio S 
4 Pessoal administrativo e similares S 
5 Pessoal dos serviços e vendedores - 
6 Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca S 
7 Operários e artífices S 
9 Trabalhadores não qualificados S 
10 Pessoal das Forças Armadas - 

Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 

 

A informação contida no Quadro 46 pode ser sintetizada no Quadro 47, onde se destacam, 

para cada uma das categorias profissionais paternas, as notas de candidatura sobrerrepresentadas. 

Do ponto de vista sociológico, o recorte é muito elucidativo: uma concentração fortíssima dos “Bom” 

e “Muito Bom” nas duas categorias do topo (“dirigentes e quadros superiores”, “especialistas das 

profissões intelectuais e científicas”), enquanto os “Suficiente” surgem destacados nas restantes. Por 

outro lado, é curioso sublinhar-se a liderança dos “especialistas das profissões intelectuais e 

científicas” na sobrerrepresentação de “Muito Bom”. No contexto da massificação do acesso à escola 

em Portugal nas últimas décadas, a excelência escolar parece ser um privilégio de grupos e famílias 

cujas condições de existência são não só favorecidas, como se associam a profissões dos 

progenitores do sector terciário que implicaram uma passagem duradoura pela escola e uma 

proximidade com a cultura escolar. 

O Quadro 48 assinala as categorias profissionais paternas sobrerrepresentadas em cada uma 

das Faculdades de ingresso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 O mesmo se poderia dizer da categoria profissional da mãe… cujo impacto na nota de candidatura é notório: 
Categoria profissional Mãe Nota candidatura (sobrerrepresentação) 
1 Dirigentes e quadros superiores de empresa, quadros superiores da administração 
pública 

MB 

2 Especialistas das profissões intelectuais e científicas MB 
3 Técnicos e profissionais de nível intermédio MB 
4 Pessoal administrativo e similares S/B 
5 Pessoal dos serviços e vendedores S 
6 Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca - 
7 Operários e artífices S/B 
9 Trabalhadores não qualificados S 
10 Pessoal das Forças Armadas - 
11 Domésticas S 
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Quadro 48 – Faculdade de ingresso segundo a categoria profissional do pai (sobrerrepresentações) 
Faculdade CNP Pai (categorias sobrerrepresentadas) 
Farmácia 1 Dirigentes e quadros superiores 

6 Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca 
Medicina 2 Especialistas das profissões intelectuais e científicas 
Medicina Dentária 2 Especialistas das profissões intelectuais e científicas 
Belas Artes 1 Dirigentes e quadros superiores 

3 Técnicos e profissionais de nível intermédio 
Psicologia e Ciências da Educação 6 Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca 

7 Operários e artífices 
9 Trabalhadores não qualificados 

Direito 1 Dirigentes e quadros superiores 
2 Especialistas das profissões intelectuais e científicas 
6 Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca 

Ciências 3 Técnicos e profissionais de nível intermédio 
4 Pessoal administrativo e similares 
5 Pessoal dos serviços e vendedores 

Letras 4 Pessoal administrativo e similares 
5 Pessoal dos serviços e vendedores 
6 Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca 
7 Operários e artífices 
9 Trabalhadores não qualificados 

Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006 

 

A marcação social do acesso individual às diferentes ofertas de curso na UL assume, como se 

constata no Quadro 48, contornos muito nítidos e indicia a existência de vias preferenciais de 

chegada dos diferentes grupos socio-profissionais ao ensino superior. O retrato da oferta educativa 

da UL é o de uma paisagem escolar moldada por desigualdades estruturais de partida. As 

probabilidades de acesso a um ou outro curso parecem não depender estritamente do mérito ou 

vocação escolar individuais; nelas jogam-se factores de pertença social, de que a categoria 

profissional do pai é um indicador. O mesmo cruzamento, feito para a profissão da mãe, reforça este 

cenário: afinal, a fortíssima homogamia existente no interior do casal de pais, vem por certo 

acentuar o fechamento social dos destinos individuais dos seus herdeiros...15. 

Desde logo, nota-se uma curiosa divisão de trabalho entre as duas franjas sociais superiores, 

a primeira sobretudo associada à posse de capital económico, a segunda à de capital escolar: os 

filhos de “dirigentes e quadros” (onde se incluem os empresários) registam uma intensa canalização 

para os cursos de Farmácia, Direito e Belas Artes; os filhos de “especialistas das profissões 

intelectuais e científicas” tecem uma forte cumplicidade com os cursos de Medicina e Medicina 

Dentária. Os filhos de “técnicos e profissionais intermédios” destacam-se em Belas Artes e Ciências, 

enquanto os filhos de “administrativos” surgem com peso acima da média em Ciências e Letras. Os 

meios mais desfavorecidos, aqui sinalizados através de categorias como as de “pessoal dos serviços 

e vendedores”, “agricultores”, “operários” ou mesmo “trabalhadores não qualificados” fazem a sua 

                                                 
15 Efectivamente, cruzando a categoria profissional do pai do aluno com a da mãe, os valores máximos surgem, na diagonal, resultado que 
evidencia a estreita semelhança entre as profissões dos dois progenitores do aluno... A única excepção é a das domésticas cuja associação 
típica é com os “agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca”, “pessoal das forças armadas”, os “trabalhadores não 
qualificados”, “operários e artífices”, o “pessoal dos serviços e vendedores” – franjas profissionais masculinas, tendencialmente 
desqualificadas. 
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entrada ao ensino superior através de cursos como os oferecidos pelas Faculdades de Psicologia e 

Ciências da Educação, Ciências e Letras. 

 

Quadro 49 – Deslocado da residência permanente segundo a profissão do pai 

268 508 776

34,5% 65,5% 100,0%

30,8% 32,2% 31,7%

160 276 436

36,7% 63,3% 100,0%

18,4% 17,5% 17,8%

143 291 434

32,9% 67,1% 100,0%

16,4% 18,4% 17,7%

40 130 170

23,5% 76,5% 100,0%

4,6% 8,2% 6,9%

21 42 63

33,3% 66,7% 100,0%

2,4% 2,7% 2,6%

32 11 43

74,4% 25,6% 100,0%

3,7% ,7% 1,8%

103 172 275

37,5% 62,5% 100,0%

11,8% 10,9% 11,2%

66 84 150

44,0% 56,0% 100,0%

7,6% 5,3% 6,1%

36 62 98

36,7% 63,3% 100,0%

4,1% 3,9% 4,0%

1 4 5

20,0% 80,0% 100,0%

,1% ,3% ,2%

870 1580 2450

35,5% 64,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Profissão Pai

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Profissão Pai

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Profissão Pai

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Profissão Pai

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Profissão Pai

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Profissão Pai

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Profissão Pai

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Profissão Pai

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Profissão Pai

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Profissão Pai

% within Deslocado da
residência permanente?

Count

% within Profissão Pai

% within Deslocado da
residência permanente?

Dirigentes e quadros
superiores de empresa;
Quadros superiores da
Administração Pública

Especialistas das
profissões intelectuais
e científicas

Técnicos e
profissionais de nível
intermédio

Pessoal administrativo
e similares

Pessoal dos serviços e
vendedores

Agricultores e
trabalhadores
qualificados da
agricultura e pesca

Operários e artífices

Trabalhadores não
qualificados

Pessoal das Forças
Armadas

Domésticas

Profissão
do Pai

Total

Sim Não

No presente ano lectivo está deslocado
da sua residência permanente?

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 46,8; p = 0,0001 
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No que toca ao facto de o aluno estar deslocado da sua residência permanente, os resultados 

do Quadro 49 demonstram que essa situação se associa, por um lado, aos meios mais 

desfavorecidos (“agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca”, “operários e 

artífices”, “trabalhadores não qualificados”) e, no outro extremo, aos “especialistas das profissões 

intelectuais e científicas”. 

 

Quadro 50 – Frequência do ensino público ou privado no ensino secundário segundo a profissão do pai 

672 95 12 779

86,3% 12,2% 1,5% 100,0%

30,8% 37,7% 37,5% 31,6%

369 73 4 446

82,7% 16,4% ,9% 100,0%

16,9% 29,0% 12,5% 18,1%

381 39 10 430

88,6% 9,1% 2,3% 100,0%

17,4% 15,5% 31,3% 17,4%

161 12 0 173

93,1% 6,9% ,0% 100,0%

7,4% 4,8% ,0% 7,0%

57 3 1 61

93,4% 4,9% 1,6% 100,0%

2,6% 1,2% 3,1% 2,5%

39 5 0 44

88,6% 11,4% ,0% 100,0%

1,8% 2,0% ,0% 1,8%

269 11 2 282

95,4% 3,9% ,7% 100,0%

12,3% 4,4% 6,3% 11,4%

141 7 2 150

94,0% 4,7% 1,3% 100,0%

6,5% 2,8% 6,3% 6,1%

91 7 1 99

91,9% 7,1% 1,0% 100,0%

4,2% 2,8% 3,1% 4,0%

5 0 0 5

100,0% ,0% ,0% 100,0%

,2% ,0% ,0% ,2%

2185 252 32 2469

88,5% 10,2% 1,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Profissão Pai

% within Ensino secundário

Count

% within Profissão Pai

% within Ensino secundário

Count

% within Profissão Pai

% within Ensino secundário

Count

% within Profissão Pai

% within Ensino secundário

Count

% within Profissão Pai

% within Ensino secundário

Count

% within Profissão Pai

% within Ensino secundário

Count

% within Profissão Pai

% within Ensino secundário

Count

% within Profissão Pai

% within Ensino secundário

Count

% within Profissão Pai

% within Ensino secundário

Count

% within Profissão Pai

% within Ensino secundário

Count

% within Profissão Pai

% within Ensino secundário

Dirigentes e quadros
superiores de empresa;
Quadros superiores da
Administração Pública

Especialistas das
profissões intelectuais e
científicas

Técnicos e profissionais
de nível intermédio

Pessoal administrativo e
similares

Pessoal dos serviços e
vendedores

Agricultores e
trabalhadores
qualificados da
agricultura e pesca

Operários e artífices

Trabalhadores não
qualificados

Pessoal das Forças
Armadas

Domésticas

Profissão
do Pai

Total

Ensino público Ensino privado Ambos

No ensino secundário, frequentou...

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 53,7; p = 0,0001 
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A frequência de estabelecimentos de ensino privado no secundário parece ser um reduto das 

categorias profissionais do topo, associadas ao meio urbano e ao sector terciário, como é o caso dos 

“quadros e dirigentes”, “especialistas das profissões intelectuais e científicas”; surge também 

sobrerrepresentada no caso dos “agricultores”, franjas certamente associadas à propriedade rural e 

que encontram, no colégio privado, o lugar de eleição para a socialização dos seus filhos e 

credibilização escolar. A frequência do ensino público sobressai no caso do “pessoal dos serviços e 

vendedores”, “operários e artífices”, “trabalhadores não qualificados” ou “membros das forças 

armadas”. 
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Quadro 21 – Cursos segundo a nota de candidatura 

Nota de Candidatura 

 
Suficiente 

(entre 100 e 
130 valores) 

Bom (entre 140 e 
160 valores) 

Muito Bom 
(entre 170 e 
200 valores) Total 

Count 5 9 139 153 
% within Curso 3,3% 5,9% 90,8% 100,0% 

Ciências 
Farmacêuticas 

% within Nota Candidatura 1,2% 0,8% 17,4% 6,7% 

Count 0 0 241 241 
% within Curso 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Medicina 

% within Nota Candidatura 0,0% 0,0% 30,1% 10,5% 

Count 1 2 48 51 
% within Curso 2,0% 3,9% 94,1% 100,0% 

Medicina Dentária 

% within Nota Candidatura 
0,2% 0,2% 6,0% 2,2% 

Count 1 0 37 38 
% within Curso 2,6% 0,0% 97,4% 100,0% 

Design de 
Comunicação 

% within Nota Candidatura ,2% 0,0% 4,6% 1,7% 

Count 0 26 11 37 
% within Curso 0,0% 70,3% 29,7% 100,0% 

Escultura 

% within Nota Candidatura 0,0% 2,4% 1,4% 1,6% 

Count 0 16 26 42 
% within Curso 0,0% 38,1% 61,9% 100,0% 

Pintura 

% within Nota Candidatura 0,0% 1,5% 3,2% 1,8% 

Count 0 3 40 43 
% within Curso 0,0% 7,0% 93,0% 100,0% 

Design de 
Equipamento 

% within Nota Candidatura 0,0% 0,3% 5,0% 1,9% 

Count 2 82 41 125 
% within Curso 1,6% 65,6% 32,8% 100,0% 

Psicologia 

% within Nota Candidatura 0,5% 7,6% 5,1% 5,4% 

Count 12 31 0 43 
% within Curso 27,9% 72,1% 0,0% 100,0% 

Ciências da 
Educação 

% within Nota Candidatura 2,8% 2,9% 0,0% 1,9% 

Count 9 412 79 500 
% within Curso 1,8% 82,4% 15,8% 100,0% 

Direito 

% within Nota Candidatura 2,1% 38,4% 9,9% 21,7% 

Count 3 107 50 160 
% within Curso 1,9% 66,9% 31,3% 100,0% 

Biologia 

% within Nota Candidatura 0,7% 10,0% 6,2% 7,0% 

Count 13 13 3 29 
% within Curso 44,8% 44,8% 10,3% 100,0% 

Matemática 

% within Nota Candidatura 3,0% 1,2% 0,4% 1,3% 

Count 14 17 11 42 
% within Curso 33,3% 40,5% 26,2% 100,0% 

Curso 

Física 

% within Nota Candidatura 3,3% 1,6% 1,4% 1,8% 
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Count 17 46 22 85 
% within Curso 20,0% 54,1% 25,9% 100,0% 

Química 

% within Nota Candidatura 4,0% 4,3% 2,7% 3,7% 

Count 35 23 1 59 
% within Curso 59,3% 39,0% 1,7% 100,0% 

Geologia 

% within Nota Candidatura 8,2% 2,1% 0,1% 2,6% 

Count 94 22 3 119 
% within Curso 79,0% 18,5% 2,5% 100,0% 

Engenharia 
Informática 

% within Nota Candidatura 22,0% 2,1% 0,4% 5,2% 

Count 12 3 3 18 
% within Curso 66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 

Estatística 

% within Nota Candidatura 2,8% 0,3% 0,4% 0,8% 

Count 18 9 0 27 
% within Curso 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

Energia e 
Ambiente 

% within Nota Candidatura 4,2% 0,8% 0,0% 1,2% 

Count 6 1 1 8 
% within Curso 75,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

Engenharia 
Geográfica 

% within Nota Candidatura 1,4% 0,1% 0,1% 0,3% 

Count 40 51 10 101 
% within Curso 39,6% 50,5% 9,9% 100,0% 

História 

% within Nota Candidatura 9,4% 4,8% 1,2% 4,4% 

Count 81 83 17 181 
% within Curso 44,8% 45,9% 9,4% 100,0% 

Línguas e 
Literaturas 

% within Nota Candidatura 19,0% 7,7% 2,1% 7,9% 

Count 16 15 5 36 
% within Curso 44,4% 41,7% 13,9% 100,0% 

Filosofia 

% within Nota Candidatura 3,7% 1,4% 0,6% 1,6% 

Count 1 27 5 33 
% within Curso 3,0% 81,8% 15,2% 100,0% 

Estudos Europeus 

% within Nota Candidatura 0,2% 2,5% 0,6% 1,4% 

Count 45 41 3 89 
% within Curso 50,6% 46,1% 3,4% 100,0% 

Geografia 

% within Nota Candidatura 10,5% 3,8% 0,4% 3,9% 

Count 0 11 3 14 
% within Curso 0,0% 78,6% 21,4% 100,0% 

Artes do 
Espectáculo 

% within Nota Candidatura 0,0% 1,0% 0,4% 0,6% 

Count 2 22 2 26 
% within Curso 7,7% 84,6% 7,7% 100,0% 

Comunicação e 
Cultura 

% within Nota Candidatura 0,5% 2,1% 0,2% 1,1% 

Count 427 1072 801 2300 
% within Curso 18,6% 46,6% 34,8% 100,0% 

Total 

% within Nota Candidatura 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 2005,3; p = 0,0001 
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Quadro 24 – Distrito de residência segundo a nota de candidatura 
Nota Candidatura   

Suficiente 
(entre 100 e 
130 valores) 

Bom (entre 140 
e 160 valores) 

Muito Bom 
(entre 170 e 
200 valores) 

Total 

Cout 2 6 8 16 
% within Distrito 12,5% 37,5% 50,0% 100,0% 

Aveiro 

% within Nota Candidatura 0,5% 0,6% 1,0% 0,7% 
Cout 1 14 6 21 
% within Distrito 4,8% 66,7% 28,6% 100,0% 

Beja 

% within Nota Candidatura 0,3% 1,4% 0,8% 1,0% 
Cout 2 13 19 34 
% within Distrito 5,9% 38,2% 55,9% 100,0% 

Braga 

% within Nota Candidatura 0,5% 1,3% 2,4% 1,6% 
Cout 2 4 4 10 
% within Distrito 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Bragança 

% within Nota Candidatura 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 
Cout 6 14 14 34 
% within Distrito 17,6% 41,2% 41,2% 100,0% 

Castelo Branco 

% within Nota Candidatura 1,6% 1,4% 1,8% 1,6% 
Cout 2 6 9 17 
% within Distrito 11,8% 35,3% 52,9% 100,0% 

Coimbra 

% within Nota Candidatura 0,5% 0,6% 1,1% 0,8% 
Cout 6 24 17 47 
% within Distrito 12,8% 51,1% 36,2% 100,0% 

Évora 

% within Nota Candidatura 1,6% 2,4% 2,2% 2,2% 
Cout 11 34 42 87 
% within Distrito 12,6% 39,1% 48,3% 100,0% 

Faro 

% within Nota Candidatura 3,0% 3,4% 5,3% 4,1% 
Cout 1 11 6 18 
% within Distrito 5,6% 61,1% 33,3% 100,0% 

Guarda 

% within Nota Candidatura 0,3% 1,1% 0,8% 0,8% 
Cout 16 36 37 89 
% within Distrito 18,0% 40,4% 41,6% 100,0% 

Leiria 

% within Nota Candidatura 4,4% 3,6% 4,7% 4,1% 
Cout 222 534 401 1157 
% within Distrito 19,2% 46,2% 34,7% 100,0% 

Lisboa 

% within Nota Candidatura 60,7% 53,7% 51,0% 53,9% 
Cout 6 10 12 28 
% within Distrito 21,4% 35,7% 42,9% 100,0% 

Portalegre 

% within Nota Candidatura 1,6% 1,0% 1,5% 1,3% 
Cout 2 12 31 45 
% within Distrito 4,4% 26,7% 68,9% 100,0% 

Porto 

% within Nota Candidatura 0,5% 1,2% 3,9% 2,1% 
Cout 12 52 40 104 
% within Distrito 11,5% 50,0% 38,5% 100,0% 

Santarém 

% within Nota Candidatura 3,3% 5,2% 5,1% 4,8% 
Cout 56 153 82 291 
% within Distrito 19,2% 52,6% 28,2% 100,0% 

Setúbal 

% within Nota Candidatura 15,3% 15,4% 10,4% 13,6% 
Cout 1 7 4 12 
% within Distrito 8,3% 58,3% 33,3% 100,0% 

Viana do 
Castelo 

% within Nota Candidatura 0,3% 0,7% 0,5% 0,6% 
Cout 1 6 4 11 
% within Distrito 9,1% 54,5% 36,4% 100,0% 

Vila Real 

% within Nota Candidatura 0,3% 0,6% 0,5% 0,5% 
Cout 5 19 22 46 
% within Distrito 10,9% 41,3% 47,8% 100,0% 

Viseu 

% within Nota Candidatura 1,4% 1,9% 2,8% 2,1% 
Cout 4 26 16 46 
% within Distrito 8,7% 56,5% 34,8% 100,0% 

Madeira 

% within Nota Candidatura 1,1% 2,6% 2,0% 2,1% 
Cout 8 14 12 34 
% within Distrito 23,5% 41,2% 35,3% 100,0% 

Distrito 

Açores 

% within Nota Candidatura 2,2% 1,4% 1,5% 1,6% 
Cout 366 995 786 2147 

% within Distrito 17,0% 46,3% 36,6% 100,0% 

Total  

% within Nota Candidatura 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 59,8; p = 0,001 
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Quadro 32 – Tipo de família segundo a Faculdade 

141 216 43 140 170 436 553 367 2066

6,8% 10,5% 2,1% 6,8% 8,2% 21,1% 26,8% 17,8% 100,0%

86,5% 86,1% 79,6% 83,8% 72,3% 69,9% 76,1% 71,5% 75,6%

1 5 2 1 5 8 16 13 51

2,0% 9,8% 3,9% 2,0% 9,8% 15,7% 31,4% 25,5% 100,0%

,6% 2,0% 3,7% ,6% 2,1% 1,3% 2,2% 2,5% 1,9%

13 27 8 16 28 70 93 71 326

4,0% 8,3% 2,5% 4,9% 8,6% 21,5% 28,5% 21,8% 100,0%

8,0% 10,8% 14,8% 9,6% 11,9% 11,2% 12,8% 13,8% 11,9%

3 3 1 5 5 28 3 6 54

5,6% 5,6% 1,9% 9,3% 9,3% 51,9% 5,6% 11,1% 100,0%

1,8% 1,2% 1,9% 3,0% 2,1% 4,5% ,4% 1,2% 2,0%

1 0 0 3 12 47 46 45 154

,6% ,0% ,0% 1,9% 7,8% 30,5% 29,9% 29,2% 100,0%

,6% ,0% ,0% 1,8% 5,1% 7,5% 6,3% 8,8% 5,6%

3 0 0 2 9 19 0 0 33

9,1% ,0% ,0% 6,1% 27,3% 57,6% ,0% ,0% 100,0%

1,8% ,0% ,0% 1,2% 3,8% 3,0% ,0% ,0% 1,2%

1 0 0 0 6 16 16 11 50

2,0% ,0% ,0% ,0% 12,0% 32,0% 32,0% 22,0% 100,0%

,6% ,0% ,0% ,0% 2,6% 2,6% 2,2% 2,1% 1,8%

163 251 54 167 235 624 727 513 2734

6,0% 9,2% 2,0% 6,1% 8,6% 22,8% 26,6% 18,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Tipologia Familiar

% within Faculdade

Count

% within Tipologia Familiar

% within Faculdade

Count

% within Tipologia Familiar

% within Faculdade

Count

% within Tipologia Familiar

% within Faculdade

Count

% within Tipologia Familiar

% within Faculdade

Count

% within Tipologia Familiar

% within Faculdade

Count

% within Tipologia Familiar

% within Faculdade

Count

% within Tipologia Familiar

% within Faculdade

Pais, com ou
sem irmãos

Pai, com ou
sem irmãos

Mãe, com ou
sem irmãos

Outros arranjos
familiares com
Mãe e/ou Pai

Cônjuge, com
ou sem filhos

Só com Outros

Outros arranjos
familiares

Tipologia
Familiar

Total

Farmácia Medicina
Medicina
Dentária

Belas
Artes

Psicologia e
Ciências da
Educação Direito Ciências Letras

Faculdade

Total

 
Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 162,7; p = 0,0001 
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Quadro 35 – Cursos de ingresso na Universidade, segundo o sexo dos alunos 

Sexo 

 Feminino Masculino Total 

Count 131 36 167 
% within Curso 78,4% 21,6% 100,0% 

Ciências 
Farmacêuticas 

% within Sexo 7,1% 3,4% 5,7% 

Count 159 93 252 
% within Curso 63,1% 36,9% 100,0% 

Medicina 

% within Sexo 8,6% 8,8% 8,7% 

Count 44 12 56 
% within Curso 78,6% 21,4% 100,0% 

Medicina Dentária 

% within Sexo 2,4% 1,1% 1,9% 

Count 32 8 40 
% within Curso 80,0% 20,0% 100,0% 

Design de 
Comunicação 

% within Sexo 1,7% 0,8% 1,4% 

Count 26 11 37 
% within Curso 70,3% 29,7% 100,0% 

Escultura 

% within Sexo 1,4% 1,0% 1,3% 

Count 32 12 44 
% within Curso 72,7% 27,3% 100,0% 

Pintura 

% within Sexo 1,7% 1,1% 1,5% 

Count 31 13 44 
% within Curso 70,5% 29,5% 100,0% 

Design de 
Equipamento 

% within Sexo 1,7% 1,2% 1,5% 

Count 142 23 165 
% within Curso 86,1% 13,9% 100,0% 

Psicologia 

% within Sexo 7,7% 2,2% 5,7% 

Count 60 11 71 
% within Curso 84,5% 15,5% 100,0% 

Ciências da Educação 

% within Sexo 3,3% 1,0% 2,4% 

Count 410 257 667 
% within Curso 61,5% 38,5% 100,0% 

Direito 

% within Sexo 22,2% 24,2% 23,0% 

Count 159 63 222 
% within Curso 71,6% 28,4% 100,0% 

Biologia 

% within Sexo 8,6% 5,9% 7,6% 

Count 35 21 56 
% within Curso 62,5% 37,5% 100,0% 

Matemática 
 

% within Sexo 1,9% 2,0% 1,9% 

Count 28 36 64 
% within Curso 43,8% 56,3% 100,0% 

Física 

% within Sexo 1,5% 3,4% 2,2% 

Count 96 35 131 
% within Curso 73,3% 26,7% 100,0% 

Química 

% within Sexo 5,2% 3,3% 4,5% 

Count 40 38 78 
% within Curso 51,3% 48,7% 100,0% 

Curso 

Geologia 

% within Sexo 2,2% 3,6% 2,7% 
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Count 11 143 154 
% within Curso 7,1% 92,9% 100,0% 

Engenharia 
Informática 

% within Sexo 0,6% 13,5% 5,3% 

Count 9 16 25 
% within Curso 36,0% 64,0% 100,0% 

Estatística 

% within Sexo 0,5% 1,5% 0,9% 

Count 16 25 41 
% within Curso 39,0% 61,0% 100,0% 

Energia e Ambiente 

% within Sexo 0,9% 2,4% 1,4% 

Count 5 6 11 
% within Curso 45,5% 54,5% 100,0% 

Engenharia 
Geográfica 

% within Sexo 0,3% 0,6% 0,4% 

Count 71 47 118 
% within Curso 60,2% 39,8% 100,0% 

História 

% within Sexo 3,8% 4,4% 4,1% 

Count 171 54 225 
% within Curso 76,0% 24,0% 100,0% 

Línguas e Literaturas 

% within Sexo 9,3% 5,1% 7,7% 

Count 22 24 46 
% within Curso 47,8% 52,2% 100,0% 

Filosofia 

% within Sexo 1,2% 2,3% 1,6% 

Count 28 10 38 
% within Curso 73,7% 26,3% 100,0% 

Estudos Europeus 

% within Sexo 1,5% 0,9% 1,3% 

Count 51 57 108 
% within Curso 47,2% 52,8% 100,0% 

Geografia 

% within Sexo 2,8% 5,4% 3,7% 

Count 12 3 15 
% within Curso 80,0% 20,0% 100,0% 

Artes do Espectáculo 

% within Sexo 0,7% 0,3% 0,5% 

Count 24 6 30 
% within Curso 80,0% 20,0% 100,0% 

Comunicação e 
Cultura 

% within Sexo 1,3% 0,6% 1,0% 

Count 1845 1060 2905 
% within Curso 63,5% 36,5% 100,0% 

Total 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 379,3; p = 0,0001 
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Quadro 40 – Cursos de ingresso na Universidade de Lisboa segundo a habilitação escolar da mãe 
(só licenciatura, mestrado e doutoramento) 

Escolaridade Mãe 

 
Ensino superior 
(bacharelato, 
licenciatura) 

Mestrado e 
Doutoramento Total 

Count 58 6 163 
% within Curso 35,6% 3,7% 100,0% 

Ciências 
Farmacêuticas 

% within Escolaridade Mãe 7,4% 5,4% 6,0% 

Count 123 14 252 
% within Curso 48,8% 5,6% 100,0% 

Medicina 

% within Escolaridade Mãe 15,8% 12,6% 9,3% 

Count 19 0 52 
% within Curso 36,5% 0,0% 100,0% 

Medicina 
Dentária 

% within Escolaridade Mãe 
2,4% 0,0% 1,9% 

Count 11 6 39 
% within Curso 28,2% 15,4% 100,0% 

Design de 
Comunicação 

% within Escolaridade Mãe 1,4% 5,4% 1,4% 

Count 10 0 37 
% within Curso 27,0% 0,0% 100,0% 

Escultura 

% within Escolaridade Mãe 1,3% 0,0% 1,4% 

Count 15 4 44 
% within Curso 34,1% 9,1% 100,0% 

Pintura 

% within Escolaridade Mãe 1,9% 3,6% 1,6% 

Count 16 5 44 
% within Curso 36,4% 11,4% 100,0% 

Design de 
Equipamento 

% within Escolaridade Mãe 2,1% 4,5% 1,6% 

Count 45 7 167 
% within Curso 26,9% 4,2% 100,0% 

Psicologia 

% within Escolaridade Mãe 5,8% 6,3% 6,2% 

Count 7 0 65 
% within Curso 10,8% 0,0% 100,0% 

Ciências da 
Educação 

% within Escolaridade Mãe 0,9% 0,0% 2,4% 

Count 171 27 608 
% within Curso 28,1% 4,4% 100,0% 

Direito 

% within Escolaridade Mãe 21,9% 24,3% 22,4% 

Count 85 12 207 
% within Curso 41,1% 5,8% 100,0% 

Biologia 

% within Escolaridade Mãe 10,9% 10,8% 7,6% 

Count 10 0 52 
% within Curso 19,2% 0,0% 100,0% 

Matemática 

% within Escolaridade Mãe 1,3% 0,0% 1,9% 

Count 17 4 58 
% within Curso 29,3% 6,9% 100,0% 

Física 

% within Escolaridade Mãe 2,2% 3,6% 2,1% 

Count 28 3 122 
% within Curso 23,0% 2,5% 100,0% 

Curso 

Química 

% within Escolaridade Mãe 3,6% 2,7% 4,5% 
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Count 15 0 73 
% within Curso 20,5% 0,0% 100,0% 

Geologia 

% within Escolaridade Mãe 1,9% 0,0% 2,7% 

Count 42 3 150 
% within Curso 28,0% 2,0% 100,0% 

Engenharia 
Informática 

% within Escolaridade Mãe 5,4% 2,7% 5,5% 

Count 2 1 24 
% within Curso 8,3% 4,2% 100,0% 

Estatística 

% within Escolaridade Mãe 0,3% 0,9% 0,9% 

Count 12 2 39 
% within Curso 30,8% 5,1% 100,0% 

Energia e 
Ambiente 

% within Escolaridade Mãe 1,5% 1,8% 1,4% 

Count 0 1 10 
% within Curso 0,0% 10,0% 100,0% 

Engenharia 
Geográfica 

% within Escolaridade Mãe 0,0% 0,9% 0,4% 

Count 16 4 99 
% within Curso 16,2% 4,0% 100,0% 

História 

% within Escolaridade Mãe 2,1% 3,6% 3,7% 

Count 29 5 202 
% within Curso 14,4% 2,5% 100,0% 

Línguas e 
Literaturas 

% within Escolaridade Mãe 3,7% 4,5% 7,4% 

Count 13 0 35 
% within Curso 37,1% 0,0% 100,0% 

Filosofia 

% within Escolaridade Mãe 1,7% 0,0% 1,3% 

Count 11 2 36 
% within Curso 30,6% 5,6% 100,0% 

Estudos 
Europeus 

% within Escolaridade Mãe 1,4% 1,8% 1,3% 

Count 14 3 93 
% within Curso 15,1% 3,2% 100,0% 

Geografia 

% within Escolaridade Mãe 1,8% 2,7% 3,4% 

Count 5 1 15 
% within Curso 33,3% 6,7% 100,0% 

Artes do 
Espectáculo 

% within Escolaridade Mãe 0,6% 0,9% 0,6% 

Count 6 1 26 
% within Curso 23,1% 3,8% 100,0% 

Comunicação e 
Cultura 

% within Escolaridade Mãe 0,8% 0,9% 1,0% 

Count 780 111 2712 
% within Curso 28,8% 4,1% 100,0% 

Total 

% within Escolaridade Mãe 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: IE-UL, Al. 03-04, ICS/2006      χ2 = 427,4; p = 0,0001 
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4. Em suma: tendências fortes e uma recomendação... 
 

Os dados com que se trabalhou ao longo do Relatório dão-nos um retrato actual, 

extensivo e à superfície da Universidade e dos seus estudantes de 1º ano. Com sérias limitações, 

é certo, e que aqui convém recordar: a não obrigatoriedade de entrega da chamada “Ficha 

Azul”, a ausência de controlo sobre o rigor do seu preenchimento são, entre muitos outros, 

obstáculos incontornáveis. Assinalámos, aliás, alguns efeitos destes procedimentos institucionais 

negligentes: no ano lectivo de 2003/2004, o universo da população de inscritos pela 1ª vez no 

1º ano da UL ascende a 3651 alunos (fonte: OCES), enquanto o total de fichas constantes das 

bases de dados das próprias faculdades se reporta a 2939 alunos; há algumas perguntas, no 

caso de certas bases de dados, com elevadíssima taxa de não resposta (ex.: a nota de 

candidatura em Psicologia e Ciências da Educação ou em Ciências, o distrito de residência antes 

da entrada na universidade no caso de Letras). A estas falhas elementares junta-se a grande 

liberdade de codificação das respostas dada pelos diferentes serviços académicos, depois da 

devolução da ficha – o que não raro desvirtua o sentido das perguntas e inviabiliza as 

comparações. 

 Neste âmbito, há porém alguns padrões identitários que se conseguem reter, a partir dos 

apuramentos simples e dos cruzamentos estatisticamente significativos de variáveis. 

 

Em traços largos, podemos dizer que estamos em presença de... 

 
• uma Universidade (metropolitana) de Lisboa, pois a esmagadora maioria dos seus alunos 

são provenientes de Portugal e recrutados na área metropolitana de Lisboa. A 

excepção que se destaca é Medicina, com um  recrutamento mais nacional; 

 

• uma Universidade (feminina) de Lisboa, onde a representação de raparigas é 

esmagadora, à entrada: 63%  (56% no total do país, 1º ano, 1ª vez, em 2004/2005); 

 

• uma Universidade (preferida) de Lisboa, pois ¾ dos alunos estão no seu curso de 

eleição, isto é, aquele que constituía a sua 1ª opção no curso. No leque de ofertas 

destaca-se, numa ponta, Medicina (95% de alunos em 1ª opção) e, na outra, Medicina 

Dentária (72% de alunos não em 1ª opão); 

 

• uma Universidade (de excelência) de Lisboa, onde 80% dos alunos entram com notas 

de candidatura de “Bom” ou “Muito Bom” (entre os 14 e os 20 valores); 
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• uma Universidade (favorecida) de Lisboa, com uma claríssima sobrerrepresentação das 

origens sociais favorecidas, embora a paisagem surja com cambiantes distintos, por 

Faculdade. 

 

Contudo, este universo sumariamente apresentado está longe de ser homogéneo. Os 

mesmos dados revelam contornos distintos entre as diferentes unidades orgânicas, em grande 

parte moldados pelas características socio-escolares dos estudantes que afluem à sua entrada. A 

diversidade é portanto também um dos traços marcantes deste retrato e ela não se organiza ao 

acaso.  

A condição de género do estudante, rapaz ou rapariga, é um dos factores estruturantes 

desse universo. As raparigas são em muito maior número (em especial nas Faculdades de 

Farmácia, Medicina Dentária e Belas Artes), apresentam os melhores percursos escolares no 

secundário (melhores notas de candidatura, menos retenções), estão sobrerrepresentadas na 

categoria dos “deslocados da área de residência” e provêm mais frequentemente das classes 

mais desfavorecidas. Os rapazes, em minoria e menos bem sucedidos na escola secundária, 

provenientes de famílias mais favorecidas (do ponto de vista da escolaridade e da profissão dos 

pais, do rendimento) acantonam-se em escassos bastiões: alguns cursos de Ciências (Física, 

Engenharias, Estatística, Energia e Ambiente) ou de Letras (Filosofia e Geografia).  

As suas origens sociais constituem outro poderoso elemento estruturador da diversidade. 

No momento da entrada, as melhores notas de candidatura associam-se implacavelmente aos 

melhores níveis de escolaridade de pai e mãe, às profissões do topo (com destaque para as 

“intelectuais e científicas” ou “dirigentes e quadros superiores”, bem como “técnicos e 

profissionais intermédios”). O que revela a incidência e o sentido da desigualdade de 

oportunidades: a excelência e o mérito académicos são cúmplices da pertença social do aluno e 

fabricam-se, portanto, no contexto das condições materiais e culturais da existência familiar, no 

seio de um cenário educativo doméstico e exterior à instituição escolar.  

A mancha delineada dos recrutamentos sociais das diferentes Faculdades é outro sinal do 

impacto dos meios de origem na estruturação do campo académico. Há uma clara diferenciação 

e marcação social das vias de acesso à Universidade. Os alunos provenientes dos meios mais 

desfavorecidos fazem a sua entrada no ensino superior através de cursos como os da Faculdade 

de Psicologia e Ciências da Educação ou Letras. Pelo contrário, os estudantes oriundos dos 

meios mais favorecidos (do ponto de vista do capital económico) distribuem-se 

preferencialmente pelos cursos de Farmácia, Direito e Belas Artes, enquanto os que provêm das 

famílias mais favorecidas do ponto de vista das qualificações académicas se apresentam com 

uma representação de peso, nos cursos de Medicina e Medicina Dentária. 
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 A Universidade de Lisboa encontra-se num período de acelerada viragem que decorre, 

afinal, das transformações mais vastas presenciadas nas últimas décadas no sistema de ensino 

português.  

Mais aberta aos grupos sociais outrora distantes da Universidade – as mulheres e as 

classes sociais mais desfavorecidas – o que representa sem dúvida um ganho democrático, ela 

não deixa contudo de perpetuar clivagens culturais muito nítidas. O seu acesso ainda depende 

em grande medida de factores que, não sendo estritamente escolares (como os recursos 

económicos e culturais) e situando-se para lá da instituição escolar (na família), contribuem 

claramente para a construção de trajectórias académicas de sucesso.  

Ora, num momento em que, por efeito do aprofundamento da intervenção política 

comunitária no campo da educação (Antunes, 2005; Pacheco e Vieira, 2006) o ensino superior 

português se prepara para revolucionar estruturas, conteúdos e processos pedagógicos, 

acentuando a autonomia de aprendizagem do aluno, julgamos importante sublinhar que estas 

clivagens não podem ser esquecidas. Mecanismos de apoio tutorial e um acompanhamento 

docente acrescidos não podem deixar de ser considerados neste cenário de maior autonomia, 

sob pena de vir a aumentar potencialmente o fosso entre estudantes que dispõem de meios para 

a exercer com sucesso, e estudantes para quem uma maior margem de liberdade de 

aprendizagem não devidamente enquadrada poderá culminar em desorientação, impotência e 

insucesso. 

 Só a monitorização extensiva e permanente dos percursos escolares dos seus estudantes 

permitirá à Universidade de Lisboa – e a todas as suas unidades orgânicas – dispor de 

instrumentos seguros e actualizados para agir com clarividência nesta matéria. 

 

A concluir, e como recomendações finais, a equipa: 

• apresenta em anexo uma nova proposta de “Ficha Azul”, resultado de uma apreciação sobre 

as limitações do modelo anterior16; 

• faz um apelo à Reitoria no sentido de supervisionar de perto e com firmeza todo o processo 

de inquirição, codificação e construção das bases de dados pelas diferentes Faculdades – 

tornando-o, desde logo, universal e obrigatório. 

 

 

 

Lisboa, 31 de Maio de 2006 

                                                 
16 Isabel Margarida André (Dept. Geografia, Faculdade de Letras) e Natália Alves (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação) 
contribuíram com preciosas sugestões para a sua versão final. 
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Anexo 1 – Ficha Azul 
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Anexo 2 –  Tratamento das Bases de Dados: questões e procedimentos 
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O TRATAMENTO DAS BASES DE DADOS 

Questões e procedimentos 

 

Após a recepção das bases de dados iniciais, no mês de Novembro 2005, enviadas pelas faculdades 

envolvidas no estudo, procedeu-se à primeira transposição de dados Excel para SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences), donde surgiram dúvidas relacionadas com a codificação das respostas dadas pelos 

alunos às “Fichas Azuis”.  

 

No dia 19 de Janeiro 2006 foi enviado um documento com um inventário de dúvidas relativas a cada uma 

das faculdades: 

 

Faculdade de Direito: 

 Confirma-se que o número de alunos/sujeitos inscritos no 1º ano (em 2003/04) foi 821? 

 Na variável Nota_candidatura, porque são tão poucos os sujeitos com resposta? E porque são tão 

diferentes os valores (ex.: 1598 ou 14,9)? 

 Não há informação para responder às perguntas “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na 

Universidade? (Concelho)” e “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na Universidade? (País)”? 

 As variáveis Pai_B e Me_B, dizem respeito à composição do agregado familiar? 

 Na variável Deficincia, as células vazias dizem respeito a sujeitos que não têm deficiência, ou que 

não responderam à pergunta? E as respostas “normal”, a que correspondem? 

 Na variável Nr._Irmos, as células em branco referem-se a sujeitos que não responderam, ou que não 

têm irmãos? 

 Nas variáveis Nr._Retido_Bs e Nr._Anos_Sec, as células vazias significam que os sujeitos não 

responderam ou que não ficaram retidos? 

 Na variável Nr._Cand, as células vazias correspondem a sujeitos que não responderam à pergunta, 

ou a sujeitos para quem é a 1ª candidatura ao ensino superior público? E as respostas “0”? 

 

 

Faculdade de Farmácia: 

 A variável Entrada_Aluno é a resposta à pergunta “O curso em que se inscreve foi a sua 1ª opção?”? 

E porque não tem informação, esta variável? 

 Na variável Nota_Ingresso, porque só existe informação a partir do sujeito 70? 

 A variável Desc._Prov é a resposta à pergunta “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na 

Universidade? (Concelho)”? Porque só existe informação a partir do sujeito 68? 

 Às variáveis Desc._Grupo_Soc._ Aluno, Desc._Grupo_Soc._ Pai e Desc._Grupo_Soc._ Me, só 

4 sujeitos responderam? 

 Nas variáveis Desc._Hab._ Pai e Desc._Hab._ Me, porque só existe informação a partir do sujeito 

88? 
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 Na variável Desc._Def, as células vazias dizem respeito a sujeitos que não têm deficiência, ou que 

não responderam à pergunta? 

 A variável Desc._Apoio_Def, porque está vazia? 

 Na variável Nr._Irmos, as células em branco referem-se a sujeitos que não responderam (como se 

chegou a respostas “0”)? 

 Na variável Desc._Tipo_de_Ben, todos os sujeitos (à excepção de 1) tiveram, no ano lectivo 

anterior, benefícios sociais (e todos Acção Social Escolar)? 

 Na variável Desc._Rendimento, porque só aparece informação a partir do sujeito 113? 

 Nas variáveis Nr._Retido_Bs e Nr._Anos_Sec, as células vazias significam que os sujeitos não 

responderam ou que não ficaram retidos? 

 Na variável Freq._Ens._Pb, as respostas “não” significam que os sujeitos frequentaram o ensino 

privado no Secundário? 

 Na variável Nr._Cand, as células vazias correspondem a sujeitos que não responderam à pergunta, 

ou a sujeitos para quem é a 1ª candidatura ao ensino superior público? 

 

 

Faculdade de Medicina: 

 A variável Entrada_Aluno é a resposta à pergunta “O curso em que se inscreve foi a sua 1ª opção?”? 

As células vazias representam sujeitos que não responderam, ou para quem este curso não foi 1ª 

opção? 

 Na variável NotaCand, as células vazias são sujeitos que não responderam à questão? 

 A variável Desc._Prov é a resposta à pergunta “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na 

Universidade? (Concelho)” ou “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na Universidade? (País)”? 

 Nas variáveis Desc._Def e Desc._Apoio_Def, as células vazias dizem respeito a sujeitos que não 

têm deficiência nem necessitam de ensino especial, ou que não responderam à pergunta? 

 Na variável Nr._Irmos, as células em branco referem-se a sujeitos que não responderam ou que não 

têm irmãos? 

 As variáveis NotaCand e Nota_Ingresso dizem respeito à mesma informação, ou está repetida? 

 Nas variáveis Nr._Retido_Bs e Nr._Anos_Sec, as células vazias significam que os sujeitos não 

responderam ou que não ficaram retidos? 

 Na variável Freq._Ens._Pb, as respostas “não” significam que os sujeitos frequentaram o ensino 

privado no Secundário? 

 Na variável Nr._Cand, as células vazias correspondem a sujeitos que não responderam à pergunta, 

ou a sujeitos para quem é a 1ª candidatura ao ensino superior público? 
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Faculdade de Belas Artes: 

 Os códigos de curso estão correctos (ano lectivo de 2003/04)? 

135 – Design de Comunicação; 33 – Escultura; 36 – Pintura; 143 – Design de Equipamentos. 

 A variável Entrada_Aluno é a resposta à pergunta “O curso em que se inscreve foi a sua 1ª opção?”? 

E porque não tem informação, esta variável? 

 A Desc._Prov é a resposta às perguntas “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na 

Universidade? (Concelho)” e “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na Universidade? (País)”? 

 Na variável Desc._Def, as células vazias dizem respeito a sujeitos que não têm deficiência, ou que 

não responderam à pergunta? 

 A variável Desc._Apoio_Def, porque está vazia? 

 Na variável Nr._Irmos, as células em branco referem-se a sujeitos que não responderam (como se 

chegou a respostas “0”)? 

 Na variável Desc._Benef, como é possível haver tantas células vazias, se na variável anterior 

(Desc._Tipo_de_Ben) há bastantes respostas “Acção Social Escolar” e, no inquérito, não parece 

possível assinalar “Acção Social Escolar”, sem assinalar o tipo de benefício (Bolsa de Estudo, 

Empréstimo, Alojamento ou Outro)? 

 Nas variáveis Nr._Retido_Bs e Nr._Anos_Sec, as respostas “0” significam que os sujeitos não 

responderam ou que não ficaram retidos? 

 Na variável Freq._Ens._Pb, as respostas “não” significam que os sujeitos frequentaram o ensino 

privado no Secundário? 

 Na variável Nr._Cand, as respostas “1” correspondem a sujeitos para quem é a 1ª candidatura ao 

ensino superior público ou, como é perguntado no inquérito, que para além desta candidatura, já 

fizeram 1? 

 

 

Faculdade de Medicina Dentária: 

 A variável Entrada_Aluno é a resposta à pergunta “O curso em que se inscreve foi a sua 1ª opção?”? 

As células em branco referem-se a sujeitos que não responderam, ou a sujeitos para quem este curso 

não foi a 1ª opção? 

 Na variável Nota_Ingresso, porque há tipos de valores tão distintos como “1775”, “1805”, “13”, 

“20”, “177” (etc.), e tantas células em branco? 

 A variável Desc._Prov é a resposta à pergunta “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na 

Universidade? (Concelho)” ou “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na Universidade? (País)”? 

 As variáveis Hab._Ing._Pai e Hab._Ing._Me, dizem respeito ao nível de escolaridade dos pais? 

 Na variável Def._Aluno, as células vazias dizem respeito a sujeitos que não responderam à pergunta? 

 Não há nenhuma variável que responda à questão “Requer ensino especial?”? 

 Qual a fonte de preenchimento da variável Nr._Agregado? 

 Na variável Nr._Irmos, as células em branco referem-se a sujeitos que não responderam? 
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 Na variável Cod.Benef, as células vazias representam os sujeitos que não responderam à questão, ou 

que não obtiveram benefícios sociais no ano lectivo anterior? 

 Não há nenhuma variável que responda à entidade que concedeu os benefícios sociais (Acção Social 

Escolar; Outra Entidade Pública; Entidade Privada)? 

 Na variável Desc._Rendimento, as células vazias correspondem a sujeitos que não responderam? 

 Nas variáveis Nr._Retido_Bs e Nr._Anos_Sec, as células vazias significam que os sujeitos não 

responderam ou que não ficaram retidos? 

 Na variável Freq._Ens._Pb, as respostas “não” significam que os sujeitos frequentaram o ensino 

privado no Secundário? 

 Na variável Nr._Cand, as células vazias correspondem a sujeitos que não responderam à pergunta, 

ou a sujeitos para quem é a 1ª candidatura ao ensino superior público? 

 

 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação: 

 A variável Entrada_Aluno é a resposta à pergunta “O curso em que se inscreve foi a sua 1ª opção?”? 

E porque não tem informação, esta variável? 

 Na variável Nota_Ingresso, há tipos de valores distintos como “129.5”, “15.6”, porquê? 

 A variável Desc._Prov é a resposta à pergunta “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na 

Universidade? (Concelho)” ou “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na Universidade? (País)”? 

 Nas variáveis Desc._Def e Desc._Apoio_Def, as células vazias dizem respeito a sujeitos que não 

têm deficiência e que não precisam de ensino especial, ou que não responderam à pergunta? 

 Na variável Nr._Irmos, as células em branco referem-se a sujeitos que não responderam? 

 Na variável Desc._Benef, como é possível haver tantas células vazias, se na variável relacionada 

(Desc._Tipo_de_Ben) há bastantes respostas “Acção Social Escolar” e, no inquérito, não parece 

possível assinalar “Acção Social Escolar”, sem assinalar o tipo de benefício (Bolsa de Estudo, 

Empréstimo, Alojamento ou Outro)? 

 Nas variáveis Nr._Retido_Bs e Nr._Anos_Sec, as células vazias significam que os sujeitos não 

responderam ou que não ficaram retidos? 

 Na variável Freq._Ens._Pb, as respostas “não” significam que os sujeitos frequentaram o ensino 

privado no Secundário? 

 Na variável Nr._Cand, as células vazias correspondem a sujeitos que não responderam à pergunta, 

ou a sujeitos para quem é a 1ª candidatura ao ensino superior público? 

 

 

Faculdade de Ciências: 

 A que cursos pertencem os sujeitos? 

 A variável Entrada_Aluno é a resposta à pergunta “O curso em que se inscreve foi a sua 1ª opção?”? 

E porque não tem informação, esta variável? 

 Na variável Nota_Ingresso, porque há tantas células vazias e outras preenchidas com “0”? E porque 

há tipos de valores distintos como “112” e “12”? 
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 A variável Desc._Prov é a resposta às perguntas “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na 

Universidade? (Concelho)” e “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na Universidade? (País)”? 

 As variáveis Tem_Pai e Tem_Mae dizem respeito à composição do agregado familiar? 

 Na variável Desc._Def, as células vazias dizem respeito a sujeitos que não têm deficiência, ou que 

não responderam à pergunta? 

 A variável Desc._Apoio_Def, porque está vazia? 

 Qual a fonte de preenchimento da variável Nr._Agregado? 

 Qual a fonte de preenchimento da variável Estado_Civil? 

 Na variável Nr._Irmos, as células em branco referem-se a sujeitos que não responderam (como se 

chegou a respostas “0”)? 

 Na variável Desc._Tipo_de_Ben, porque só há a informação acerca da entidade que concedeu o 

benefício social se, no inquérito, não parece possível assinalar “Acção Social Escolar”, sem assinalar o 

tipo de benefício (Bolsa de Estudo, Empréstimo, Alojamento ou Outro)? 

 Nas variáveis Nr._Retido_Bs e Nr._Anos_Sec, as células vazias significam que os sujeitos não 

responderam e as respostas “0” correspondem aos sujeitos que não ficaram retidos? 

 Na variável Freq._Ens._Pb, as respostas “não” significam que os sujeitos frequentaram o ensino 

privado no Secundário? 

 Na variável Nr._Cand, as respostas “1” correspondem a sujeitos para quem é a 1ª candidatura ao 

ensino superior público ou, como é perguntado no inquérito, que para além desta candidatura, já 

fizeram 1? 

 

 

Faculdade de Letras: 

 Esta listagem dos códigos de curso está correcta (ano lectivo de 2003/04)? 

 A variável Entrada_Aluno é a resposta à pergunta “O curso em que se inscreve foi a sua 1ª opção?”? 

E porque não tem informação, esta variável? 

 Quais as variáveis que respondem às perguntas “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na 

Universidade? (Concelho)” e “Onde viveu habitualmente antes de ingressar na Universidade? (País)”? 

 Nas variáveis Desc._Def e Desc._Apoio_Def, as células vazias dizem respeito a sujeitos que não 

têm deficiência e não requerem ensino especial, ou que não responderam à pergunta? 

 Nas variáveis Desc._Grupo_Soc._ Aluno, Desc._Grupo_Soc._ Pai e Desc._Grupo_Soc._ Me, as 

células vazias correspondem a sujeitos que não resposnderam? 

 Na variável Desc._Tipo_de_Ben, todos os sujeitos tiveram, no ano lectivo anterior, benefícios sociais 

(e todos Acção Social Escolar)? 

 E, se todos os alunos beneficiaram de Acção Social Escolar no ano lectivo anterior, porque razão, a 

variável Desc._Benef tem tão poucas respostas já que, no inquérito, não parece possível assinalar 

“Acção Social Escolar”, sem assinalar o tipo de benefício (Bolsa de Estudo, Empréstimo, Alojamento ou 

Outro)? 

 Na variável Nr._Irmos, as células em branco referem-se a sujeitos que não responderam? 

 Na variável Nota_Ingresso, porque há tipos de valores distintos como “144.5”, “13.0”? 

 86



 

 Nas variáveis Nr._Retido_Bs e Nr._Anos_Sec, as células vazias significam que os sujeitos não 

responderam ou que não ficaram retidos? 

 Na variável Freq._Ens._Pb, as respostas “não” significam que os sujeitos frequentaram o ensino 

privado no Secundário? 

 Na variável Nr._Cand, as células vazias correspondem a sujeitos que não responderam à pergunta, 

ou a sujeitos para quem é a 1ª candidatura ao ensino superior público? 

 

 

Encetaram-se depois contactos para marcação de reuniões com os responsáveis dos serviços académicos 

das várias faculdades. Desses encontros resultaram as seguintes decisões: 

 

 Faculdade de Direito: 

O facto de a base de dados ser composta por 821 sujeitos, a escassa informação acerca das notas de 

candidatura, a não existência de informação acerca da proveniência dos sujeitos (Concelho e País de 

residência, anterior ao ingresso), e o facto de alguma da informação ser introduzida com base noutros 

suportes (que não as fichas a analisar), levaram-nos a solicitar o acesso às fichas do ano de 2003/04, para 

se introduzir a informação correcta, de raiz. 

 

 Faculdade de Farmácia: 

Não possuem base de dados nem fichas relativas ao ano de 2003/04, pois foram entregues na Reitoria. 

 

 Faculdade de Medicina: 

Fomos informados de que se realizou uma acção de formação destinada a uniformizar o preenchimento da 

aplicação informática (CSE plus) relativa aos dados da ficha em análise. Respostas dadas às questões 

levantadas: 

o Na variável Entrada_Aluno “1” corresponde à 1ª opção, e as células vazias representam 

sujeitos para quem não é 1ª opção; 

o A informação acerca da nota de candidatura não é introduzida com base nas fichas, é 

utilizada a informação que vem do Ministério – foi solicitado o envio, para a Dra. Ana 

Paula Curado, desta informação, já que na base de dados de que dispomos, não temos a 

nota de candidatura de todos os sujeitos; 

o A variável Desc._Prov fornece a informação relativa ao Concelho e País onde o sujeito 

viveu antes de ingressar na Universidade; 

o Nas variáveis Desc._Def e Desc._Apoio_Def, as células vazias dizem respeito a sujeitos 

que não têm deficiência nem necessitam de ensino especial, ou que não responderam à 

pergunta; 

o Na variável Nr._Irmos, as células em branco referem-se a sujeitos que não responderam 

ou que não têm irmãos; 

o Nas variáveis Nr._Retido_Bs e Nr._Anos_Sec, as células vazias significam que os sujeitos 

não responderam ou que não ficaram retidos; 
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o Na variável Freq._Ens._Pb, as respostas “não” significam que os sujeitos frequentaram o 

ensino privado no Secundário; 

o Na variável Nr._Cand, as células vazias correspondem a sujeitos que não responderam à 

pergunta, ou a sujeitos para quem é a 1ª candidatura ao ensino superior público. 

 

 Faculdade de Belas Artes: 

Foram solicitadas as fichas azuis, mas, com o argumento de que as fichas estão inseridas nos processos 

individuais dos alunos, não se revelou disponibilidade para  copiar as fichas. 

 

 Faculdade de Medicina Dentária: 

A dificuldade sentida no esclarecimento das dúvidas inventariadas levou à solicitação do acesso às fichas 

do ano de 2003/04, para se introduzir a informação correcta, de raiz. 

 

 Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação: 

A dificuldade sentida no esclarecimento das dúvidas inventariadas levou à solicitação do acesso às fichas 

do ano de 2003/04, para se introduzir a informação correcta, de raiz. 

 

 Faculdade de Ciências: 

Pelo facto de haver variáveis em branco e algumas questões não estarem contempladas na base de dados 

de que dispúnhamos, fez-se uma nova selecção das variáveis, que incluiu o código dos cursos (e 

respectiva designação), a variável “nº de ordem de ingresso” (para responder à questão da 1ª opção), a 

variável “Descrição do Benefício” – já enviou, por e-mail, uma nova base de dados, em Excel. 

As dúvidas relacionadas com as células em branco, regra geral, mantiveram-se (continuamos sem saber 

quais foram não-respostas; quais não têm irmãos; quais não ficaram retidos, etc.); 

Aparentemente, na variável Nr._Cand, as respostas “1” são os sujeitos que se candidataram em 2004/05 

pela 1ª vez – o Rui retirou 1 valor a cada sujeito, no sentido de as respostas ficarem coerentes com o que 

é perguntado (“Se não é a primeira vez que se candidata, quantas vezes já se candidatou?”). 

 

 Faculdade de Letras: 

Os códigos dos cursos confirmam-se. Sendo o curso de Engenharia da Linguagem e do Conhecimento da 

responsabilidade da Faculdade de Ciências – os alunos têm é algumas aulas na Faculdade de Letras – não 

consideramos o único sujeito com esta referência; 

Depois da verificação das dúvidas inventariadas, e na confrontação com variáveis em branco e dúvidas 

acerca da introdução dos dados, decidiu-se proceder à revisão das fichas e correcção dos dados inseridos 

– algumas das variáveis serão preenchidas com base nas fichas ENES. 
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QUADRO RESUMO 
 

 
Faculdade 

 

 
Reunião 

 

 
Recepção novos dados 

 

 
Situação actual 

 
 

Belas Artes 
Dr. Nuno Cruz 
(30/01 - 10h30m) 

09/03 – Recebemos as cópias das 
fichas azuis 

Construção de nova 
base de dados – 
pronta para análise 

 
Ciências 

Dª Aldina e Rui Nunes 
(Núcleo de Informática) 
(31/01 - 15h) 

31/01– Recebemos nova base de 
dados; 
22/03 – Recebemos nova base de 
dados, após pedido de esclarecimento 
de dúvida, a 14/03 

Limpeza, recodificação 
e criação de novas 
variáveis – pronta 
para análise 

 
Direito 

Dr. Valter Rodrigues 
(24/01 - 11h) 

03/02 – Recebemos as fichas azuis 
(para inserir os dados e devolver) 

Construção de nova 
base de dados – 
pronta para análise 

 
Farmácia 

Dr. Carlos Hilário 
(24/01 - 15h) 

26/01 – Recebemos as cópias das 
fichas azuis (recuperadas na Reitoria, 
pela Dra. Ana Paula Curado) 

Construção de nova 
base de dados – 
pronta para análise 

 
Letras 

 
Dr. Ricardo Reis 
(01/02 - 10h) 

 
29/03 – Recebemos a nova base de 
dados, com a informação correcta e 
completa 

Limpeza, recodificação 
e criação de novas 
variáveis – pronta 
para análise 

 
Medicina 

 
Dra. Marieta Pereira 
(26/01 - 11h) 

21/02– Recebemos a informação que 
faltava (notas de ingresso); 
09/03 – Resposta definitiva a dúvidas 
enviadas a 23/02 

Limpeza, recodificação 
e criação de novas 
variáveis – pronta 
para análise 

 
Medicina Dentária 

Dª Ana Margarida 
(30/01 - 15h) 

31/01– Recebemos as cópias das 
fichas azuis. 

Construção de nova 
base de dados – 
pronta para análise 

Psicologia e Ciências 
da Educação 

Dr. Nuno Gonçalves 
(31/01 - 11h) 

21/02 – Recebemos as cópias das 
fichas azuis. 

Construção de nova 
base de dados – 
pronta para análise 

 
 
Conclusão: 

- A aplicação construída para a introdução dos dados da “Ficha Azul” não responde verdadeiramente às 

questões que nela são colocadas, não têm as mesmas categorias de resposta, etc. (ex.: resposta aos 

elementos que compõem o agregado familiar, questão relativa à frequência do ensino público e/ou 

privado, no Secundário, etc.); 

- Apesar de, supostamente, ter existido uma acção de formação para harmonizar, entre todas as 

faculdades, a introdução destes dados, verificam-se diferentes interpretações aquando da efectiva 

introdução dos mesmos (ex.: na resposta à questão “Se não é a 1ª vez que se candidata ao Ensino 

Superior público, quantas vezes já se candidatou?”, houve faculdades que colocaram “1” para a primeira 

vez que o aluno se candidata, e outras que colocaram os números assinalados pelos alunos). 

- A não harmonização do processo de introdução destes dados acabou por se traduzir no enorme 

dispêndio de tempo (atestado no quadro supra) necessário à elaboração de uma nova e fiável base de 

dados em SPSS sem a qual as etapas subsequentes do estudo não poderão ser realizadas de forma 

cientificamente rigorosa. 
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Anexo 3 – Nota explicativa das variáveis 
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Nota explicativa das variáveis 
 

 

A – IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

 

Faculdade: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  Faculdade 

 Códigos: 

o 1 = Faculdade de Farmácia 
o 2 = Faculdade de Medicina 
o 3 = Faculdade de Medicina Dentária 
o 4 = Faculdade de Belas Artes 
o 5 = Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
o 6 = Faculdade de Direito 
o 7 = Faculdade de Ciências 
o 8 = Faculdade de Letras 

 

 

Curso: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  Curso; Curso_r; Curso_r1 

 Códigos: 

o 100 = Ciências Farmacêuticas 
o 200 = Medicina 
o 300 = Medicina Dentária 
o 410 = Design de Comunicação 
o 420 = Escultura 
o 430 = Pintura 
o 440 = Design de Equipamento 
o 510 = Psicologia 
o 520 = Ciências da Educação 
o 600 = Direito 
o 710 = Biologia 
o 720 = Matemática 
o 730 = Física 
o 740 = Química 
o 750 = Geologia 
o 760 = Engenharia Informática 
o 770 = Estatística 
o 780 = Energia e Ambiente 
o 790 = Engenharia Geográfica 
o 810 = História 
o 820 = Línguas e Literaturas 
o 830 = Filosofia 
o 840 = Estudos Europeus 
o 850 = Geografia 
o 860 = Artes do Espectáculo 
o 870 = Comunicação e Cultura 

 
 Observações: 

o A variável final (Curso_r1) resulta da agregação de cursos por área científica, devido à verificação 

de que alguns cursos apresentavam nº de sujeitos muito baixo, o que dificultaria a análise 

estatística dos resultados. 
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Nome completo: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  Sexo_r 

 Códigos: 

o 1 = Feminino 
o 2 = Masculino 
o 99 = Não responde 

 
 Observações: 

O nome dos sujeitos serviu exclusivamente para determinar o sexo, nos casos em que não havia uma 

variável específica para esta categorização (a codificação “não responde” tem a ver com sujeitos cujos 

nomes não conseguimos, com absoluta certeza, identificar como sendo do sexo masculino ou feminino). 

 

 

Curso em que se inscreve foi a 1ª opção?: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  opção1 

 Códigos: 

o 1 = Sim 
o 2 = Não 
o 99 = Não responde 

 

 

Nota de candidatura com que ingressou neste curso: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  NotaCand; NotaCand_r; NotaCand_r1 

 Códigos NotaCand_r: 

o 100 = 100 valores 
o 110 = 110 valores 
o 120 = 120 valores 
o 130 = 130 valores 
o 140 = 140 valores 
o 150 = 150 valores 
o 160 = 160 valores 
o 170 = 170 valores 
o 180 = 180 valores 
o 190 = 190 valores 
o 200 = 200 valores 
o 99 = Não responde 

 
 Códigos NotaCand_r1: 

o 1 = Suficiente (entre 100 e 130 valores) 
o 2 = Bom (entre 140 e 160 valores) 
o 3 = Muito Bom (entre 170 e 200 valores) 
o 99 = Não responde 
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Concelho onde viveu habitualmente antes de ingressar na Universidade: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  Concelho; Concelho_r; Distrito 

 Códigos Distrito_r1: 

o 1000 = Aveiro 
o 2000 = Beja 
o 3000 = Braga 
o 4000 = Bragança 
o 5000 = Castelo Branco 
o 6000 = Coimbra 
o 7000 = Évora 
o 8000 = Faro 
o 9000 = Guarda 
o 10000 = Leiria 
o 11000 = Lisboa 
o 12000 = Portalegre 
o 13000 = Porto 
o 14000 = Santarém 
o 15000 = Setúbal 
o 16000 = Viana do Castelo 
o 17000 = Vila Real 
o 18000 = Viseu 
o 19000 = Madeira 
o 20000 = Açores 
o 0 = Não se aplica 
o 99 = Não responde 

 

 

País onde viveu habitualmente antes de ingressar na Universidade: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  País; País_r 

 Códigos País_r1: 

o 1 = Portugal 
o 2 = PALOP 
o 3 = Europa UE 
o 4 = Europa fora UE 
o 5 = Brasil 
o 6 = Outros 
o 99 = Não responde 

 

 

No presente ano lectivo está deslocado da sua residência permanente?: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  Desloc 

 Códigos: 

o 1 = Sim 
o 2 = Não 
o 99 = Não responde 
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B – SITUAÇÃO DO ALUNO E DO AGREGADO FAMILIAR 

 

Grupo sócio-económico do Pai, da Mãe e do Aluno: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):        GSEPai; GSEMãe; GSEAluno; CNPPai; CNPMãe; 

CNPAluno; 

 Códigos: 

o 1 = Dirigentes e quadros superiores de empresa; Quadros superiores da Admin. Pública 
o 2 = Especialistas das profissões intelectuais e científicas 
o 3 = Técnicos e profissionais de nível intermédio 
o 4 = Pessoal administrativo e similares 
o 5 = Pessoal dos serviços e vendedores 
o 6 = Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pesca 
o 7 = Operários e artífices 
o 8 = Operários de instalações 
o 9 = Trabalhadores não qualificados 
o 10 = Pessoal das Forças Armadas 
o 11 = Domésticas 
o 99 = Não responde 

 

 

Escolaridade do Pai e da Mãe: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  EscPai; EscMãe; EscPai_r; EscMãe_r; 

 Códigos: 

o 11 = Não sabe ler nem escrever 
o 12 = Sabe ler sem possuir o 4º ano de escolaridade 
o 20 = 4º ano de escolaridade 
o 30 = 6º ano de escolaridade 
o 40 = 9º ano de escolaridade 
o 51 = Ensino secundário complementar ou equivalente 
o 52 = Ensino médio 
o 60 = Ensino Superior (bacharelato, licenciatura) 
o 70 = Mestrado; Doutoramento 
o 999 = Não responde 

 

 

Aluno deficiente: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  Deficiência; TipoDefic 

 Códigos Deficiência: 

o 1 = Sim 
o 2 = Não 
o 99 = Não responde 

 
 Códigos Deficiência: 

o 1 = Visual 
o 2 = Motora 
o 3 = Auditiva 
o 4 = Doença crónica 
o 0 = Não se aplica 
o 99 = Não responde (ou não se aplica) 
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Requer ensino especial?: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  EnsEsp 

 Códigos: 

o 1 = Sim 
o 2 = Não 
o 99 = Não responde (ou não se aplica) 

 

 

Tipologia familiar: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  TipolFamil 

 Códigos: 

o 11 = Pais, com ou sem irmãos 
o 12 = Pai, com ou sem irmãos 
o 13 = Mãe, com ou sem irmãos 
o 14 = Outros arranjos familiares com Mãe e/ou Pai 
o 20 = Cônjuge, com ou sem filhos 
o 30 = Só com Outros 
o 40 = Outros arranjos familiares 
o 99 = Não responde (ou vive só) 

 
 Observações: 

Esta variável resulta das respostas às variáveis AgregFamil para Pai, Mãe, Irmãos, Cônjuge, Filhos e 

Outros (cotadas como 1 = mencionado; 2 = não mencionado). 

 
 
Benefícios sociais (no ano lectivo anterior): 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  BenSocEnt; TipoBenSoc 

 Códigos BenSocEnt: 

o 1 = Acção Social Escolar 
o 2 = Outra Entidade Pública 
o 3 = Entidade Privada 
o 66 = 3 tipos de entidade 
o 77 = Acção Social Escolar e Outra Entidade Pública 
o 99 = Não responde (ou não se aplica) 

 
 Códigos TipoBenSoc: 

o 1 = Bolsa de estudo 
o 2 = Empréstimo 
o 3 = Alojamento 
o 4 = Outro 
o 5 = Bolsa de estudo e Alojamento 
o 6 = Bolsa de estudo e Outro 
o 99 = Não responde (ou não se aplica) 

 
 Observações: 

As opções de resposta “3 tipos de entidade”, “Acção Social Escolar e Outra Entidade Pública” (relativas à 

entidade que concedeu o benefício), “Bolsa de estudo e Alojamento” e “Bolsa de estudo e Outro” (relativas 

ao tipo de benefício) não constam do inquérito, resultam das respostas verificadas nas faculdades onde 

inserimos os dados de raiz – para não perder a informação e para que esta fosse o mais fidedigna 

possível, abrimos mais categorias de resposta. 
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Rendimento ilíquido per capita do agregado familiar, por mês: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  Rendim 

 Códigos: 

o 1 = Menos de 250 € 
o 2 = Mais de 250 e até 500 € 
o 3 = Mais de 500 e até 750 € 
o 4 = Mais de 750 € 
o 99 = Não responde 

 
 

C – PERCURSO ACADÉMICO 

 
Na escolaridade anterior, indique o nº de vezes que ficou retido (Até ao 9º ano; No ensino 

secundário): 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  RetBásico; RetSecund 

 Códigos: 

o 1 = uma vez 
o 2 = duas vezes 
o 3 = 3 vezes 
o 4 = 4 ou mais vezes 
o 99 = Não responde (ou não se aplica) 

 

 

No ensino secundário frequentou: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  TipEnsSecund 

 Códigos: 

o 1 = ensino público 
o 2 = ensino secundário 
o 3 = ambos 
o 99 = Não responde 

 
 Observações: 

A opção de resposta “ambos” não consta do inquérito, resulta das respostas verificadas nas faculdades 

onde inserimos os dados de raiz – para não perder a informação e para que esta fosse o mais fidedigna 

possível, abrimos esta categoria de resposta. 

 

 

Se não é a 1ª vez que se candidata ao ensino superior público, quantas vezes já se 

candidatou?: 

 Nome(s) da(s) variável(eis):  NºCandid; NºCandid_r 

 Códigos: 

o 1 = uma vez 
o 2 = duas vezes 
o 3 = 3 vezes ou mais 
o 99 = Não responde (ou não se aplica) 
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Anexo 4 – Cruzamentos estatisticamente não significativos 
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CRUZAMENTOS ESTATISTICAMENTE NÃO SIGNIFICATIVOS 
 

 
POR SEXO 

 1ª opção 
 Distrito 
 País 
 CNP Pai 
 CNP Mãe 
 Escolaridade Mãe 
 Deficiência 
 Tipo deficiência 
 Ensino Especial 
 Tipologia familiar 
 Nº irmãos 
 Nº filhos 
 Benefícios sociais 
 Tipo Benefício social 
 Retenção Básico 
 Tipo estabelecimento de ensino no secundário 
 Nº candidaturas, para além da actual 

 
 
POR FACULDADE 

 País 
 Tipo deficiência 
 Ensino Especial 
 Nº irmãos 
 Nº filhos 
 Benefícios sociais 
 Tipo Benefício social 
 Retenção Básico 
 Retenção Secundário 
 Tipo estabelecimento de ensino no secundário 
 Nº candidaturas, para além da actual 

 
 
 
POR NOTA CANDIDATURA 

 País 
 CNP Aluno 
 Tipo deficiência 
 Ensino Especial 
 Nº irmãos 
 Nº filhos 
 Benefícios sociais 
 Retenção Básico 

 
 
 
POR PROFISSÃO DO PAI 

 Sexo 
 1ª opção 
 País 
 Deficiência 
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 Tipo deficiência 
 Ensino Especial 
 Tipologia familiar 
 Nº filhos 
 Benefícios sociais 
 Tipo Benefício social 
 Retenção Básico 
 Retenção Secundário 

 
 
 
POR ESCOLARIDADE DA MÃE 

 Sexo 
 1ª opção 
 CNP Aluno 
 Deficiência 
 Tipo deficiência 
 Nº filhos 
 Benefícios sociais 
 Tipo Benefício social 
 Retenção Básico 
 Retenção Secundário 
 Nº candidaturas, para além da actual 

 
 
 
 
POR RETENÇÃO NO SECUNDÁRIO 

 Faculdade 
 Curso 
 1ª opção 
 Distrito 
 País 
 Deslocado 
 CNP Pai 
 CNP Mãe 
 CNP Aluno 
 Escolaridade Pai 
 Escolaridade Mãe 
 Deficiência 
 Tipo deficiência 
 Ensino Especial 
 Tipologia familiar 
 Nº filhos 
 Benefícios sociais 
 Tipo Benefício social 
 Retenção Básico 
 Retenção Secundário 
 Nº candidaturas, para além da actual 
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Anexo 5 – Proposta de nova Ficha Azul 
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A – IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

 
1. Número de identificação de aluno da Universidade de Lisboa   
 
2. Grau em que se inscreve:  Licenciatura (1º ciclo de estudos)   1 

Mestrado (2º ciclo de estudos)   2 
Doutoramento (3º ciclo de estudos)  3 

 
3. A – Faculdade/Instituto   3. B – Curso: 

Belas Artes     1 Curso __________________________________________ 
Ciências      2 Curso __________________________________________ 
Direito      3 Curso __________________________________________ 
Farmácia     4 Curso __________________________________________ 
Letras      5 Curso __________________________________________ 
Medicina      6 Curso __________________________________________ 
Medicina Dentária    7 Curso __________________________________________ 
Psicologia e Ciências da Educação   8 Curso __________________________________________ 
Instituto de Ciências Sociais   9 Curso __________________________________________ 
 
 
PARA ALUNOS DE LICENCIATURA:  

4. Nota de candidatura com que ingressa neste curso     (máximo 200 pontos) 

 
5. Forma de ingresso 

Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior    1 
Regime de Acesso para maiores de 23 anos (antigo exame Ad-hoc)  2 
Regimes Especiais   Reingresso   3 

Mudança de Curso  4 
Transferência   5 

Concursos Especiais       6 
 
6. O curso em que se inscreve foi a sua 1ª opção?   Não  1 Sim  2 

Em caso de resposta negativa, qual foi a sua 1ª opção? ___________________________ 

 
 
PARA TODOS: 

7. Ano de nascimento    8. Sexo Feminino  1 Masculino  2 

 
9. Nome completo  
    
 
10. Nacionalidade Portugal    1 
   PALOP    2 Qual? ___________________________________ 
   Brasil    3 
   União Europeia   4  Qual? ___________________________________ 
   Outro país   5 Qual? ___________________________________ 
 
11. Naturalidade (local de nascimento) 

País______________________________Concelho_________________________________________ 

 

12. Proveniência (local de residência anterior ao ingresso na Universidade) 

País ______________________________Concelho ________________________________________ 
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13. No ano lectivo que se inicia vai estar deslocado da sua residência permanente? 

        Não  1  Sim  2 

Em caso afirmativo, residirá: 
Num alojamento colectivo    1 
Em alojamento próprio (ou dos pais)  2 
Em alojamento de familiares   3 
Em alojamento partilhado com colegas  4 
Outro tipo de alojamento    5 

 
 

 
B – SITUAÇÃO DO ALUNO E DO AGREGADO FAMILIAR

14. A e B – Nível de escolaridade dos pais 
  A – Pai B – Mãe 

11 Não sabe ler nem escrever   
12 Sabe ler sem possuir o 4º ano de escolaridade (antiga 4ª classe)   
20 4º ano de escolaridade (antiga 4ª classe)   
30 6º ano de escolaridade (antigo 2º ano liceal ou ciclo preparatório)   
40 9º ano de escolaridade (antigo 5º ano liceal ou ensino técnico)   
51 Ensino secundário complementar ou equivalente (antigo 7º ano liceal)   
52 Ensino médio   
60 Ensino superior (bacharelato, licenciatura)   
70 Ensino pós-graduado (mestrado, doutoramento)   

 
 
15. (O/A aluno/a) Já exerceu alguma actividade remunerada?    Não  1 Sim  2       

Se sim, qual/quais? ________________________________________________________ 

 
 
16. (O/A aluno/a) Exerce, actualmente, alguma actividade remunerada?  Não  1     Sim  2         

Se sim, qual/quais? ________________________________________________________ 

 
 
17. Se (o/a aluno/a) exerce actualmente uma actividade profissional, essa actividade é exercida: 
  A tempo inteiro (+ 30h semanais)  1 
  A tempo parcial    2 
  Esporadicamente    3 
 
 
18. A, B e C – Condição perante o trabalho e situação na profissão 

  A – Pai B – Mãe C – Aluno 
10 Trabalhador/a por conta de outrem    
21 Trabalhador/a por conta própria – patrão (com empregados)    
22 Trabalhador/a por conta própria – independente (sem empregados)    
30 Trabalhador/a no negócio da família    
40 Reformado/a    
50 Desempregado/a    
60 Doméstica/o    
71 Estudante sem bolsa    
72 Estudante bolseiro/a da Acção Social do Ensino Superior     
73 Estudante bolseiro/a da Fundação para a Ciência e Tecnologia     
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19. A, B e C – Profissão actual (ou anterior, em caso de reforma, desemprego ou situação de 
domésticas) 

  A – Pai B – Mãe C – Aluno 

1 Dirigentes e quadros superiores de empresa; Quadros superiores 
da Administração Pública (ex.: empresários, gerentes, gestores, etc.)    

2 
Especialistas das profissões intelectuais e científicas (ex.: médicos, 
advogados, professores, economistas, engenheiros, investigadores, jornalistas, 
psicólogos, biólogos, técnicos de serviço social, etc.) 

   

3 

Técnicos e profissionais de nível intermédio (ex.: fisioterapeutas, 
desenhadores, educadores de infância, estilistas, fotógrafos, técnicos de 
informática, atletas/desportistas, técnicos comerciais, inspectores, técnicos ou 
operadores de equipamento médico, pilotos de aviões, solicitadores, chefes de 
secção, agentes de seguros, técnicos de turismo, técnicos de contas, nutricionistas, 
técnicos de laboratório, escrivães, etc.) 

   

4 
Pessoal administrativo e similares (ex.: secretárias, escriturários, 
bibliotecários, encarregados de armazém, empregados dos serviços e transportes, 
caixas e bilheteiros, cobradores, recepcionistas, etc.) 

   

5 

Pessoal de serviços e vendedores (ex.: assistentes de bordo, cozinheiros, 
auxiliares de educação, empregados de mesa/balcão, governantas, cabeleireiros, 
animadores culturais, massagistas, bombeiros, agentes de polícia, auxiliares de lar, 
socorristas, manequins/modelos, vendedores e demonstradores, empregada 
doméstica, etc.) 

   

6 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pesca 
(ex.: agricultores, trabalhadores das pescas (local, costeira e ao largo), criadores de 
animais, trabalhadores florestais, aquacultores, pastores, caseiros, caçadores, 
avicultores, etc.) 

   

7 
Operários e artífices (ex.: carpinteiros, estucadores, pintores, vidraceiros, 
soldadores, electricistas, mecânicos, joalheiros, oleiros, artesãos, tipógrafos, 
costureiras, padeiros, tecelões, sapateiros, etc.) 

   

8 
Operários de instalações e máquinas (ex.: maquinistas, condutores de 
veículos diversos (pesados ou ligeiros, de passageiros ou de mercadoria), 
montadores de equipamentos, operadores de máquinas, etc.) 

   

9 Trabalhadores não qualificados (ex.: estafetas, serventes, pessoal do lixo, 
pessoal de limpeza, etc.)    

10 Pessoal das Forças Armadas    
 
 
20. É portador/a de deficiência? Não  1 Sim  2 
 

Se sim, que tipo de deficiência? Visual    1 
      Motora    2 
      Auditiva    3 
      Doença crónica   4 
 
 
21. Requer ensino especial?  Não  1 Sim  2 
 
 
22. Composição do agregado familiar (assinalar todas as pessoas com quem vive actualmente) 

 Não Sim  
Sozinho/a    
Mãe    
Pai    
Irmãos   Quantos? __________ irmãos 
Companheira(o)/cônjuge    
Filhos   Quantos? __________ filhos 
Outros familiares ou indivíduos   Quais? _____________________________________ 
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23. No ensino secundário, obteve algum tipo de benefício social? Não  1 Sim  2 
 

Se sim, qual/quais? ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
C – PERCURSO ACADÉMICO 

PARA TODOS: 

24. No seu percurso escolar pré-universitário, alguma vez ficou retido/a? 

Não  1 Sim  2 

 
Se Sim: 

Ficou retido/a até ao 9º ano de escolaridade?Não  1 Sim  2 Quantas vezes? _____ 

Ficou retido/a no ensino secundário?  Não  1 Sim  2 Quantas vezes? _____ 

 
 
25. No ensino secundário, que tipo de estabelecimento de ensino frequentou? 

Só ensino público  1  Só ensino privado  2   Ambos  3 

 
 
26. É a primeira vez que se candidata ao ensino superior público?  Não  1 Sim  2 

Se não é a primeira vez, quantas vezes já se candidatou, além desta? _______ vezes 

 
 
 
PARA ALUNOS DE MESTRADO / DOUTORAMENTO: 
27. Licenciatura obtida _______________________________________________________ 
 
28. Instituição que concedeu o grau _____________________________________________ 
 
29. Mestrado obtido _________________________________________________________ 
 
30. Instituição que concedeu o grau _____________________________________________ 
 
31. No seu percurso universitário, alguma vez ficou retido/a?  Não  1 Sim  2 

Se sim, quantas vezes? _______ vezes 

 
 
 
 
 
 
 
A Universidade de Lisboa compromete-se a assegurar a confidencialidade dos dados estatísticos 

e a não os utilizar para outros fins que não sejam as estatísticas da Universidade. 
 

O REITOR 
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