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Capítulo IV 
Juventudes universitárias e inserção profissional 
 
Desde a década de cinquenta que o ensino superior tem sido objecto de profundas 

alterações em todos os países industrializados. A expansão deste segmento do sistema 

educativo foi acompanhada pelo alargamento da sua base social de recrutamento, por um 

processo de diversificação e regionalização da sua oferta formativa e por uma crescente 

feminização do seu público. A “massificação” do ensino superior trouxe consigo um aumento 

de licenciados, que ingressam no mercado de trabalho, num período em que as economias 

se confrontam com ciclos de crescimento económico cada vez mais curtos e com os efeitos 

dos processos de internacionalização e globalização. Estas transformações têm conduzido a 

um desfasamento entre o ritmo de produção dos títulos escolares e a criação de emprego 

que, a par da difusão de estratégias de flexibilização da mão-de-obra, têm contribuído para 

abalar a linearidade que tradicionalmente caracterizava a passagem da Universidade para o 

mundo do trabalho. 

 

A expansão do ensino superior: da Universidade  
de elite à Universidade de massas 

 

A génese do que, actualmente, designamos por ensino superior remonta ao séc. XIII. 

Inicialmente apelidadas de Estudos Gerais, as Universidades europeias surgem por iniciativa 

de poderes régios ou eclesiásticos (Alves, M., 2003) e, até ao séc. XVIII, eram frequentadas 

por uma população exclusivamente masculina que não se definia com base no atributo 

idade. Como Ariès (1988) demostrou, o acesso à escola medieval não era condicionado pela 

idade dos alunos e, mesmo nas Universidades, era possível encontrar numa mesma classe 

crianças, adolescentes e jovens adultos. Portugal segue de perto a tendência europeia. A 

primeira Universidade é criada em 1288, por D. Dinis, e fica sediada nos paços régios de 

Coimbra.  
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Durante grande parte da Idade Média, os ensinamentos ministrados nas 

Universidades estavam concentrados em três áreas disciplinares: o Direito, a Medicina e a 

Teologia. No entanto, Galland e Oberti (1996) chamam a atenção para o facto de que, já 

nesta época, as Universidades não eram todas iguais. Elas distinguiam-se pela qualidade da 

formação ministrada em áreas específicas do saber1 e pelo seu grau de exigência. A 

hierarquia de excelência, que já na altura caracterizava o sistema universitário francês, 

encontra expressão na distinção que os mesmos autores (Galland e Oberti, 1996: 7) 

estabelecem entre as Universidades, para onde se ia para estudar e aquelas, de menor 

importância, onde se obtinham os diplomas. E, como o reconhecimento social advinha, 

sobretudo, da instituição frequentada, muitos estudantes não hesitavam em participar em 

verdadeiras peregrinações académicas, como os mesmos autores lhes chamam, que os 

levavam a estudar nas Universidades nacionais e estrangeiras mais prestigiadas2. Contudo, 

até ao início do séc. XIX, as Universidades não eram, na opinião de Hortale e Mora (2004: 

938), o centro do pensamento intelectual. O argumento que sustenta esta tese reside na 

constatação de que tanto o Iluminismo como as Academias Científicas surgiram fora do 

âmbito das Universidades. Apesar de não serem um espaço privilegiado de produção 

científica, as Universidades desempenharam, como Pinto (1968: 27) defende, uma função 

social de particular importância. Elas foram investidas de um poder que se destinava a 

contrabalançar o do Alto Clero e da Nobreza. Constituindo-se num núcleo de apoio e de 

suporte à realeza, as Universidades vão ser responsáveis pela emergência de uma nova 

categoria social: a nobreza de toga3. Esta designação advém, como Pinto explica (1968: 32), 

do facto de os títulos académicos atribuídos pelas Universidades serem equivalentes, do 

ponto de vista simbólico e social, a um título da Alta Nobreza, e reconhecidos como tal em 

todas as monarquias europeias.  

                                                
1 Referindo-se especificamente à sociedade francesa, Galland e Oberti (1996: 6) afirmam que a Universidade de Bolonha era 
conhecida pela qualidade da sua formação em Direito, Paris pela Medicina e Teologia e Montpellier pela Medicina. 
2 Não deixa de ser interessante verificar como a mobilidade que caracterizava os estudantes universitários da Idade Média está 
de volta, passados oito séculos. Só que agora ela é incentivada e financiada pelos governos nacionais e pelas instâncias 
comunitárias, é apresentada como um objectivo da política educativa europeia, está institucionalmente enquadrada por vários 
programas comunitários e estende-se aos estudantes de outros graus de ensino. No caso concreto do ensino superior, a 
mobilidade de estudantes e professores é, desde 1988, financiada através do programa comunitário ERASMUS. Segundo 
Hortale e Mora (2004: 951), este programa já abrangeu mais de um milhão de estudantes europeus. Aliás, a importância que a 
EU atribui à mobilidade no ensino superior foi, recentemente, reforçada com o Processo de Bolonha, surgindo mesmo como uma 
das suas finalidades (Hortale e Mora, 2004: 950). 
3 A base social de recrutamento da nobreza de toga foi, inicialmente, a baixa nobreza e a burguesia com aspirações de ascender 
socialmente, passando a integrar a nobreza por via da obtenção de um título académico e, mais tarde, o clero (Pinto, 1968: 27). 
Os Estudos Gerais foram, como defende Pinto (1968:28), «a mais poderosa alavanca da reforma social do Estado. Entre nós 
foram numerosos os «Joões da Regras» e os «Manga-ancha» (...) que chegaram a ser pilares do reino». 
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A situação de privilégio de que gozam as Universidades da Idade Média, e em 

particular os seus licenciados, é acompanhada por um processo que visa aumentar o seu 

reconhecimento social. A aristocratização dos lentes e os esforços, levados a cabo por estas 

corporações, como as apelida Pinto (1968: 32), para restringir o acesso a determinadas 

profissões e cargos aos seus diplomados são, como referem alguns autores (Galland e 

Oberti, 1996; Mattoso, 1997), os caminhos seguidos4.  

 Hortale e Mora (2004: 939) defendem que o nascimento do Estado Nação vem 

provocar profundas alterações nas Universidades que passam a enfrentar um novo desafio: 

a formação de profissionais que satisfizessem as necessidades da sociedade industrial. Na 

Europa Continental, desenham-se, então, dois modelos distintos de Universidade: o alemão 

e o francês. O modelo alemão é instituído por Von Humboldt, em 1808, na Universidade de 

Berlim. Fortemente inspirado no idealismo alemão, o “modelo humboldtiano” elege a 

investigação como a principal finalidade da Universidade. Investidas de uma nova função, as 

Universidades alemãs afirmam-se, então, como o locus privilegiado de produção de 

conhecimento e de desenvolvimento científico. Se a Universidade Humboldtiana apresenta 

como principal elemento distintivo a aposta na investigação, a Universidade Napoleónica, 

criada em França, em 1811, caracteriza-se por ser concebida como um serviço estatal 

destinado a formar uma elite de funcionários públicos, indispensável ao funcionamento e 

consolidação do Estado Nação5. É, precisamente, este último modelo que se constitui no 

referente para a organização das Universidades nos países do Sul da Europa, onde 

Portugal, naturalmente, se inclui. 

 Durante aproximadamente sete séculos, Portugal contou apenas com uma 

Universidade pública6: a Universidade de Coimbra. A instauração da República vem pôr fim 

ao monopólio desta Universidade através da criação, em 1911, de dois novos 

estabelecimentos de ensino universitário: um em Lisboa e outro no Porto (Alves, M. 2003). 

Ao contrário do que eventualmente se esperaria, a criação destas duas Universidades não 

tem um impacto imediato no aumento do número de estudantes universitários. Ser estudante 

                                                
4 Em Portugal, Mattoso (1997: 316) dá como exemplo o aumento dos vencimentos dos lentes, no reinado de D. Manuel I, 
condição indispensável para que eles possam usufruir dos modos de vida do seu grupo de referência: a nobreza. 
5 Apesar do potencial heurístico desta tipologia, que encontramos frequentemente referenciada na literatura consultada e que 
permite identificar modelos distintos de Universidades, não podemos deixar o seu carácter redutor. As Universidades modernas 
estão investidas de múltiplas funções, como defende Enders (2004). Elas contribuem para «a produção e transmissão ideológica, 
para a selecção e formação das elites, para o desenvolvimento social, para o upgrading das qualificações académicas, para a 
produção e aplicação de conhecimento e para a formação de uma força de trabalho altamente qualificada» (Enders, 2004: 362). 
6 A utilização do atributo pública é intencional e tem por objectivo distinguir esta Universidade, que se encontrava sob a tutela do 
rei, da Universidade de Évora. Esta última foi criada pelos Jesuítas, em 1556, e extinta pelo Marquês de Pombal, em 1759 
(Alves, M. 2003). 
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universitário continuará a ser, pelo menos até aos anos oitenta, uma condição reservada a 

uma pequena minoria da juventude portuguesa.  

Quadro nº7 
Número de alunos matriculados  

no ensino universitário (1990-1960) 

Ano Alunos matriculados 
1900 2736 
1920 2980 
1930 4942 
1940 8705 
1950 12311 
1960 22163 

   Fonte: Almeida e Vieira (2006a: 80). 

É certo que desde o início do séc. XX, o número de estudantes não pára de 

aumentar, mas trata-se de um aumento que, como refere Vieira (1995: 317), ocorre a um 

ritmo pausado e sem sobressaltos até à década de cinquenta. O número de alunos passa de 

2736, em 1900, para 12311, em 1950 (Quadro nº7) e, para o mesmo período temporal, a 

taxa de escolarização no ensino superior sobe de 0,530% para 1,616%7 (Almeida e Vieira, 

2006a: 80). Não se pense, todavia, que o carácter extremamente restritivo do acesso ao 

ensino superior era uma característica exclusiva da Universidade portuguesa, muito pelo 

contrário. Em França, por exemplo, a taxa de escolarização neste grau de ensino era de 

0,7%, em 1910, de 2,3%, em 1936, e 2,5%, em 1952 (Galland e Oberti, 1996: 11).  

A década de cinquenta marca, em Portugal, o que Grácio (1986: 117) designa pela 

«arrancada da procura de educação em todos os níveis do sistema escolar» e o ensino 

superior não foge a esta tendência. Num período de dez anos, o número de estudantes 

universitários passa de 12 311 para 22 163, o que corresponde a um aumento de 80%. 

Contudo, apesar deste crescimento, a população universitária portuguesa aumenta a um 

ritmo inferior ao que se regista em muitos outros países e era, em 1961, a mais reduzida dos 

países europeus, como demonstram os dados apresentados por Nunes (2000). 

 

                                                
7 A taxa de escolarização no ensino superior era de 0,577% em 1920, 0,709% em 1930, de 1,38% em 1940, 3,142% em 1960. 
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Quadro nº8  
 Alunos a tempo completo das Universidades  

e instituições equivalentes, em permilagem do número de indivíduos de 20-24 anos 

País Coeficiente 
(Permilagem) 

Suécia 84,9 
França 82,6 
Finlândia 82,0 
Bulgária 74,9 
Irlanda 67,0 
Albânia 66,5 
Alemanha Oriental 59,8 
Suíça 56,3 
Dinamarca 54,8 
Jugoslávia 54,4 
Bélgica 53,7 
Holanda 53,3 
Polónia 52,1 
Noruega 51,5 
Itália 50,7 
Roménia 44,1 
Alemanha Ocidental 43,2 
Hungria 40,7 
Espanha 36,5 
Grécia 36,3 
Reino Unido 34,5 
Portugal 30,0 

Fonte: Nunes (2000: 94) 

Com efeito, e como Nunes (2000: 91) faz questão de salientar, «a população estudantil 

portuguesa era pequena tanto em dimensão absoluta como em relação à massa demográfica do 

país» não porque existisse um qualquer mecanismo de controle numérico dos estudantes 

universitários8, como se verificou a partir de 1977 com a instituição do numerus clausus, mas 

antes porque existe, na sociedade portuguesa, um conjunto de constrangimentos sociais e 

económicos que conduz à auto-exclusão da população juvenil do universo escolar, em geral, e 

do ensino superior, em particular. Sobre estes constrangimentos, debruçar-nos-emos num outro 

ponto deste capítulo. Por agora, basta retermos que a selecção no acesso ao ensino 

universitário não ocorre no momento de entrada neste grau de ensino, mas sim a montante, 

como sustentam Nunes (2000) e Machete (1968)9. Para estes dois autores, tudo se decide muito 

antes da entrada na Universidade. Para Machete (1968: 225), o acesso restrito à Universidade 

reside na enorme redução do número de alunos que se verifica na passagem do ensino primário 

para o secundário e no elevado abandono que se regista neste grau de ensino. Nunes (2000: 

                                                
8 O acesso ao ensino universitário dependia, exclusivamente, da aprovação no exame de aptidão e ao qual, a partir de 1952, se 
passou a poder dispensar, desde que a classificação final nas disciplinas liceais fosse igual ou superior a catorze valores (Vieira, 
1995: 318).  
9 A partir da análise comparativa entre o número de alunos que, na primeira metade os anos 60, conclui o ensino liceal e o dos 
requerem a admissão à Universidade, Nunes (2000: 190) conclui que os primeiros são tão numerosos como os segundos, 
demonstrando, assim, que a selecção ocorre não à entrada na Universidade, mas sim antes. 
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190), por sua vez, fala-nos na diminuição dos efectivos escolares que ocorre aquando da 

transição do 2º ciclo liceal ou técnico (5º ano) para o curso complementar dos liceus, a via, por 

excelência, de acesso à Universidade.  

Apesar deste factor de inibição10, o número de alunos matriculados no ensino superior 

não pára de aumentar, fruto do crescimento económico e da consequente expansão dos lugares 

oferecidos no mercado de trabalho e de uma procura optimista da educação que se começa a 

desenhar na década de sessenta. Os títulos universitários que, segundo Bourdieu (1989) 

correspondiam, em termos simbólicos, a um título da nobreza, asseguravam, como ainda hoje 

asseguram, uma elevada rendibilidade económica e simbólica. Todavia, num período em que 

estes diplomas eram um bem ainda mais escasso do que actualmente11, eles eram sinónimo de 

prestígio social, de exercício das profissões mais qualificadas e melhor remuneradas, de acesso 

à elite cultural e às posições-chave na sociedade, como refere Sousa (1968a: 252)12. Além 

disso, a conjuntura de expansão económica do pós-guerra permite que o ritmo de criação de 

emprego acompanhe o da produção dos diplomas, contribuindo para que se instale a ideia de 

que existe uma relação linear entre oportunidades educativas e oportunidades sociais, entre 

títulos escolares e posição na estrutura do emprego. Era precisamente porque, como Vieira 

(1995: 324) defende, «o rendimento diferencial esperado dos diplomas revelava-se, na época, 

altamente compensador do esforço e dos recursos investidos», que a procura deste grau de 

ensino não cessa de aumentar durante os anos sessenta, criando uma pressão crescente sobre 

as cinco Universidades da época13. No ano lectivo de 1970-71, o número de estudantes 

universitários ascendia a 49 461 (Alves, M., 2003: 55) e nada fazia prever que a tendência para o 

crescimento da população universitária se invertesse. Por isso, a reforma do sistema educativo, 

preconizada pelo ministro Veiga Simão, no início da década de setenta, consagrava a criação de 

um ensino superior de curta duração: o Ensino Politécnico. À semelhança do que acontecera 

anos antes com a expansão do ensino técnico, a criação dos Institutos Politécnicos destina-se, 

também ela, a responder a uma procura social crescente, não de formação de nível secundário, 

mas agora de nível superior.  

                                                
10 Expressão utilizada por Nunes (2000) para se referir aos factores explicativos do reduzido número de estudantes universitários. 
11 Registe-se que, de acordo com os últimos dados censitários, a percentagem de diplomados do ensino superior na população 
activa é de 12%. 
12 Sousa (1968a) refere-se mesmo aos diplomados como um estrato social bem referenciado na população portuguesa e ao 
diploma como equivalente a uma ordenação sacra. Afirma o autor (Sousa, 1968 a: 253) que «o diplomado pode exercer e exerce 
uma função superior, primordialmente porque tem um diploma e porque é reputado, só por isso, como «sabendo» e não porque 
ele em primeiro lugar efectivamente saiba. Isto lembra, em certa medida, o que se passava na Idade Média: o facto de pertencer 
a uma determinada categoria social habilitava os indivíduos a desempenharem, só por essa razão, funções de comando». 
13 Às Universidades de Coimbra, Lisboa e Porto juntam-se a Universidade Técnica, criada em 1930, e a Universidade Católica, 
em 1967. 
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É certo que os argumentos oficiais que sustentam a reforma de Veiga Simão são de 

natureza económica e desenvolvimentista e encontram os seus fundamentos da Teoria do 

Capital Humano, como defendem Stoer (1986) e Vieira (1995). À Universidade era atribuído o 

papel de se assumir como o motor do desenvolvimento. No entanto, a estes argumentos 

acrescem outros de natureza política. Com a sua proposta de reforma, Veiga Simão trouxe, pela 

primeira vez, para a agenda política, o tema da democratização do sistema educativo e em 

particular da Universidade, pois só esta democratização permitiria o surgimento do que apelidava 

de elites autênticas14. Em boa verdade, a defesa da substituição da predestinação social pela 

meritocracia dificilmente pode ser entendida como o resultado de uma preocupação política com 

as desigualdades sociais no acesso à Universidade. A apologia do alargamento da base social 

de recrutamento das elites portuguesas, condição necessária para a formação de elites 

autênticas, inscrevia-se na mesma linha de força que orientava a proposta em discussão: 

modernizar a educação para desenvolver o país. Porém, esta proposta estava longe de ser 

consensual e as críticas eram inúmeras quer por parte dos círculos próximos do regime quer por 

parte da oposição parlamentar e extra-parlamentar15. A reforma da Universidade era, sem 

dúvida, aquela que mais polémica gerava. Democratizar o acesso à Universidade era pôr em 

perigo os privilégios seculares das elites dinásticas e esta era uma questão que não deixava 

indiferentes aqueles que a elas pertenciam. Aquando da discussão da proposta de lei na 

Assembleia Nacional, um deputado, referindo-se aos seus efeitos democratizadores, declarava 

«(...) que “democratizar” o ensino é o mesmo que dar a qualquer cidadão o direito a ser doutor, 

mais não é do que entender que qualquer burro tem o direito de ser cavalo»16; enquanto que um 

professor da Universidade de Direito lançava o grito, «Deus nos defenda da Universidade de 

Massa!»17.  

Ora, a criação do Ensino Politécnico, preconizada por Veiga Simão, estava investida de 

uma dupla função. Por um lado, contribuiria para formar uma mão-de-obra qualificada por que 

pugnavam os desenvolvimentistas e para lutar contra o que alguns apelidavam de perda de 
                                                
14 Defendia Veiga Simão que «Decididamente o futuro da Nação não reside apenas em elites fechadas e diminutas. Às reduzidas 
aristocracias da cultura contrapõe-se a educação de massas, constante preocupação dos governantes de hoje, à qual até 
teríamos de aderir por imperativo de sobrevivência económica. (...) Eu não sou contra as elites, pois são necessárias e 
fundamentais para a promoção do desenvolvimento nacional. Penso, contudo, que não as podemos recrutar exclusivamente em 
determinadas classes, como se as elites tenham de ser dinastias (...). O que pretendemos é que brotem de todas as classes 
sociais e que os melhores ocupem os lugares a que têm direito em função do seu mérito e independentemente das condições 
sociais e económicas de cada um. E então, sim, teremos elites autênticas.» (Stoer, 1986: 78-79). 
15 A análise detalhada destas críticas, de matriz fundamentalmente política, é realizada por Stoer (1986: 88-107). 
16 Este excerto foi proferido pelo deputado José da Silva e é citado por Stoer (1986:93). 
17 Esta frase, citada por Stoer (1986: 94), exprimia a preocupação dos professores catedráticos com o que consideravam ser um 
assalto de massas à Universidade. Aliás, eles não só temiam esse assalto como admitiam que ele já tinha começado e que o 
objectivo da reforma da Universidade devia ser não o da democratização, mas antes o da desmassificação dos cursos 
universitários. A esta posição que defendia a elitização da Universidade, Sedas Nunes e Miller Guerra contrapunham, já em 
1969, a necessidade de se criarem novas escolas e defendiam que «a tradicional concepção elitista de Universidade tem de 
ceder ante uma concepção mais democrática de Universidade de massas» (Guerra e Nunes, 1969: 30).  
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independência, decorrente da invasão de técnicos e conhecimentos de outros países, 

industrialmente mais avançados (Stoer, 1986: 82); por outro lado, permitiria calar algumas das 

críticas proferidas pelos docentes universitários, relativamente ao número excessivo de 

estudantes e à degradação das condições de trabalho. O lançamento de um ensino superior de 

curta duração era, na opinião de Vieira (1995: 327), a solução para responder ao número, 

considerado excessivo, de candidatos à Universidade e a forma de manter, tanto quanto possível 

inalterável, a base social de recrutamento das Universidades, desviando para os Institutos 

Politécnicos uma população de origem mais popular, dotada de recursos económicos e culturais 

mais escassos, como, aliás, ainda hoje acontece18, e que assim via concretizadas as suas 

aspirações de mobilidade social ascendente. Contudo, o Ensino Politécnico iria também 

contribuir para instituir uma divisão social do trabalho a nível do ensino superior. Com as 

Universidades a atribuírem o grau de licenciatura e os Institutos Politécnicos o de bacharelato, as 

primeiras viam reforçado o seu prestígio secular e os segundos convertiam-se numa oferta 

alternativa para públicos que, como Vieira (1995: 327) sustenta, apresentassem características 

sociais e culturais dissonantes com o modelo hegemónico de frequência universitária.  

A Revolução de 25 de Abril vem pôr, temporariamente, termo às intenções reformistas 

do Estado Novo pelo que o Ensino Superior Politécnico só arrancará alguns anos mais tarde19. 

Mas o 25 de Abril vem também colocar às portas da Universidade um volumoso contingente de 

candidatos que aspira a nelas ingressar e que irá ver as suas esperanças sociais defraudadas. O 

governo saído do golpe militar de 1974 decreta, logo no ano lectivo de 1974/75, a suspensão das 

matrículas no primeiro ano do ensino superior, justificando-a com a incapacidade das 

Universidades responderem à explosão da procura, fomentada pelo fim do regime20. Com a 

pressão sobre as Universidades a não dar indícios de abrandar, os anos seguintes marcam o 

início da expansão da oferta pública de Ensino Superior. São criadas novas Universidades21, ao 

mesmo tempo que antigos institutos industriais e comerciais são objecto de um processo de 

                                                
18 O estudo realizado por Cruz et alli (1992) não deixa qualquer margem para dúvidas quanto às diferenças sócio-educativas dos 
dois tipos de populações que frequentam as duas fileiras do ensino superior. O ensino Politécnico é frequentado por estudantes 
com trajectórias escolares menos bem sucedidas e que pertencem a famílias que dispõem de um menor volume da capital 
económico e escolar. Posteriormente, os resultados da investigação de Balsa et alli (2001) mais não fazem do que confirmar 
estas diferenças. 
19 Não existe consenso, na comunidade científica, quanto à data de arranque do Ensino Politécnico, em Portugal. Stoer (1982) 
refere-se ao ano de 1977, M. Alves (2003) apresenta o decreto-lei nº 402, de 1973, como o marco para o lançamento deste 
subsistema, mas é também M. Alves (2003: 70) que nos dá a conhecer a opinião de outros autores para quem «os institutos 
politécnicos só viriam a ser plenamente institucionalizados em 1979». 
20 No ano lectivo de 1974-75 é criado o Serviço Cívico e, dois anos mais tarde, em 1976-1977, foi instituído o numerus clausus. 
Inicialmente confinado às Faculdades de Medicina e Medicina Veterinária, o numerus clausus acabaria por se generalizar a todos 
os cursos. Elemento essencial da política educativa para o ensino superior ele tem como principal função refrear as expectativas 
sociais que ela própria criou (Vieira, 1995: 330).  
21 Ainda que já constassem do Decreto-Lei nº 427/73, como M. Alves (2003:71) nos dá a conhecer, Vieira (1995: 328) sustenta 
que a Universidade de Aveiro surge em 1974-1975, a Universidade do Minho e a Universidade Nova de Lisboa em 1974-1975 e 
as dos Açores e Évora em 1976-1977. 
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reconversão e de upgrading estatutário. De estabelecimentos de ensino não superior passam a 

Institutos Superiores de Engenharia, nuns casos, de Contabilidade e Administração, noutros. 

Ora, é precisamente a inscrição destes novos institutos no Ensino Superior que, na opinião de 

Vieira (1995: 329), se apresenta como a principal responsável pelo acentuado aumento do 

número de alunos matriculados neste nível de ensino, entre os anos lectivos de 1975-1976 e 

1976-1977. Porém, apesar do aumento da oferta pública de Ensino Superior, da sua 

diversificação e regionalização, o número de candidatos será, até ao início do século XXI, 

sempre maior do que o daqueles que conseguem efectivamente obter colocação. Só que, agora, 

a restrição no acesso ao Ensino Superior deixa de ser o resultado de fenómenos que ocorriam a 

montante deste nível de ensino para se converter em barreiras institucionais que vedam, 

anualmente, o acesso a milhares de jovens e obrigam muitos outros a reformular os respectivos 

projecto escolares e profissionais22.  

A segunda metade dos anos oitenta marca a “explosão” do Ensino Superior em 

praticamente todos os países desenvolvidos e Portugal não fica à margem desta fenómeno. A 

partir de meados dos anos oitenta assiste-se, como defendem vários autores (Vieira, 1995, 

Medina e Duarte, 1999, M. Alves, 2003), ao crescimento do ensino público regional quer a nível 

universitário quer a nível politécnico23. Todavia, é a abertura do ensino superior à iniciativa 

privada que permitirá satisfazer uma procura que dificilmente encontrava resposta na rede 

pública. Os dados apresentados por Vieira (1995: 347) e por Medina e Duarte (1999: 8 –9) não 

deixam qualquer margem para dúvida quanto ao papel desempenhado por esta nova oferta 

educativa. E, apesar do ensino privado se constituir numa via de relegação, numa segunda 

oportunidade para os excluídos do ensino público, será ele que contribuirá para que o ensino 

superior reconquiste alguma da legitimidade perdida24.  

O aumento da oferta pública e privada está patente quer no crescimento do número de 

estabelecimentos que, segundo Estanque e Nunes (2002: 1), rondavam os trezentos, no início 

do séc. XXI, quer no número de alunos matriculados nos cursos de formação inicial que dispara 

                                                
22 O estudo realizado por Balsa et alli (1998: 76), a uma amostra representativa dos estudantes do ensino superior, é elucidativo 
do desajustamento entre as esperanças subjectivas e as oportunidades objectivas com que se confronta uma percentagem não 
negligenciável de jovens: 6,3% dos estudantes frequentava um curso que não tinha sido a sua primeira opção, embora a 
instituição correspondesse à sua escolha e 23,7% encontrava-se num curso e num estabelecimento que não tinha escolhido. 
Situação semelhante é que encontramos entre os diplomados da UL (Alves, 2000b, 2005).  
23 Os dados apresentados por Medina e Duarte (1999: 11) retratam precisamente esta nova realidade. A partir do ano lectivo de 
1987/88, todos os distritos têm estabelecimentos de ensino superior sediados no seu território. Entre 1987/88 e 1997/98, a 
percentagem de alunos matriculados, por distrito apresenta um crescimento contínuo. O aumento do peso relativo dos 
estabelecimentos de ensino “regionais” é, por sua vez, acompanhado pela diminuição da importância dos pólos universitários 
tradicionais de Lisboa, Coimbra e Porto. Esta tendência é particularmente visível no caso de Lisboa que, numa década, viu 
diminuir em 13% a sua comparticipação para o total da população universitária.  
24 Esta perda de legitimidade é, como Grácio (1986) refere, fruto de uma política educativa que, ao mesmo tempo que 
incentivava ao prolongamento das trajectórias escolares, se mostrava incapaz de responder às expectativas de um elevado 
número de jovens que se via impedido de aceder ao ensino superior, aniquilando, abruptamente, as suas aspirações sociais. 
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no ano lectivo de 1986/87 (Quadro nº9). No entanto, é entre os anos lectivos de 1988/89 e 

1996/97 que se regista a maior vaga de crescimento da população estudantil, com mais de 

20.000 alunos a ingressar anualmente neste grau de ensino. Os anos que se seguem mostram 

uma tendência de crescimento mais moderada, até que em 2003/04 se dá início a um novo ciclo. 

Pela primeira vez na história do Ensino Superior em Portugal, o número de alunos matriculados 

em cursos de formação inicial regista um crescimento negativo, que não só se mantém como 

ainda se acentua nos anos seguintes. 

Quadro nº9 
Evolução do número de alunos matriculados no ensino superior,  

em cursos de formação inicial (1980/81-2006/07) 

Anos lectivos Alunos 
matriculados 

1981/82 85 535 
1982/83 89 464 
1983/84 95 866 
1984/85 102 626 
1985/86 106 472 
1986/87 117 219 
1987/88 124 444 
1988/89 136 563 
1989/90 157 869 
1990/91 186 780 
1991/92 208 291 
1992/93 233 252 
1993/94 251 599 
1994/95 271 272 
1995/96 292 647 
1996/97 311 965 
1997/98 318 879 
1998/99 336 925 
1999/00 349 567 
2000/01 357 742 
2001/02 363 340 
2002/03 367 764 
2003/04 362 319 
2004/05 349 847 
2005/06 335 926 

Fonte: Estatísticas da Educação (INE, ME), DSEI-OCES (ME  

 

Esta tendência para a diminuição do número de matriculados nos cursos de formação 

inicial não é o resultado de uma qualquer alteração nas condições de acesso ao ensino superior. 

Ela é, isso sim, o efeito da diminuição das taxas de natalidade que se tem vindo a registar desde 

a década de oitenta e que, depois de afectar os níveis de ensino não superior atinge, por fim, os 

Ensinos Universitário e Politécnico. Todavia, esta inversão de tendência em nada altera a 

importância das mudanças qualitativas e quantitativas que se começam a fazer sentir na década 

de cinquenta, mas que adquirem uma maior intensidade nos últimos vinte anos. A diversificação 
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da oferta formativa25 é um dado inquestionável assim como o são a sua regionalização e o 

crescimento do número de alunos. Mas se tudo isto é verdade, é igualmente verdade que estas 

transformações produziram, no interior deste nível de ensino, um conjunto de tensões, de 

clivagens até então inexistente.  

M. Alves (2003: 77-79) enuncia três tipos distintos de dualidades. A primeira é a que se 

estabelece entre o Ensino Universitário e o Politécnico, com o primeiro a ser alvo um 

reconhecimento social mais elevado do que o segundo. Na origem desta dualidade simbólica 

estão várias dicotomias. À ancestralidade da Universidade, e a um prestígio acumulado ao longo 

de séculos de existência, opõe-se a juventude do Politécnico e o seu prestígio social mais 

reduzido; ao saber “erudito” e predominantemente teórico, apanágio do Ensino Universitário, 

contrapõe-se um outro que se pretende predominantemente prático e instrumental. A estas duas 

dicotomias, apresentadas pela autora, acrescentamos uma terceira e que é, em nosso entender, 

aquela que desempenha um papel mais decisivo neste “jogo” de valorações diferenciadas. Esta 

dicotomia reside nos graus académicos atribuídos por cada um dos subsistemas. À licenciatura 

conferida pela Universidade opôs-se, até um passado recente, o bacharelato atribuído pelo 

Politécnico26. Com valores simbólicos distintos no mercado de títulos escolares, e com valores 

de troca também diferenciados no mercado de trabalho, estes diplomas eram a expressão da 

hierarquia que atravessava o campo do ensino superior. 

A segunda dualidade a que se reporta M. Alves (2003: 78) é a que se estabelece entre 

ensinos público e privado, com o segundo a ser objecto de um menor reconhecimento social, em 

virtude da sua juventude e do menor prestígio social que daí advém. Mas a principal dicotomia 

que alimenta esta dualidade é, na nossa opinião, aquela que opõe o ensino público, como 

primeira escolha, ao ensino privado, como solução de recurso. Este último é, para a maioria dos 

estudantes27, a porta que se lhe abre quando a do ensino público se fecha. É verdade que M. 

Alves (2003: 78), com base no estudo realizado por Balsa et alli (2001), chama a atenção para o 

facto de alguns estudantes do ensino privado o terem escolhido como primeira opção. Mas se 

este é um juízo de facto, com base nos dados recolhidos (Balsa et alli: 76), resta-nos saber se 
                                                
25 Para esta diversificação contribuem dois fenómenos distintos: por um lado, a criação do Ensino Politécnico, a que já referimos, 
por outro a enorme diversificação dos cursos cujo número atingia, no ano lectivo de 1997/98, 1480 (Medina e Duarte, 1999: 15). 
Aliás, a proliferação das designações dos cursos teve como consequência o que Vieira (2001: 172) designa por uma maior 
opacidade que dificulta a sua decifração e que contribui para aumentar os riscos na escolha do curso. 
26 Só nos finais dos anos noventa foi permitido aos Politécnicos atribuírem o grau de licenciatura, mantendo-se-lhes, contudo, 
vedada a atribuição dos graus de mestre e de doutor. Com as mudanças introduzidas com o Processo de Bolonha é destruída 
mais uma barreira entre estes dois subsistemas: o Ensino Politécnico passa a poder oferecer mestrados. No entanto, esta 
aproximação encerra em si os germes da distinção. A generalização esperada da frequência do 2º ciclo tenderá a contribuir para 
a desvalorização deste título académico e a transformar o doutoramento no novo elemento de distinção escolar. Ora, é 
precisamente às Universidades que está reservado o direito exclusivo de conferir o título mais raro e mais prestigiado do universo 
escolar. 
27 No estudo realizado por Balsa et alli (2001), 54% dos alunos matriculados no ensino privado tinha colocado como primeira 
opção o ensino público. 
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essa escolha foi uma escolha voluntária ou o resultado de uma avaliação das oportunidades 

objectivas. Neste segundo caso, a opção pelo ensino privado terá sido uma escolha forçada, 

provocada pelos resultados de uma análise que deu como nula a probabilidade de entrada no 

ensino público e que, por isso, conduziu a eleger, como primeira opção, o ensino privado.  

A terceira e última dualidade estabelece-se entre o que M. Alves (2003: 81) apelida de 

instituições “centrais” e “periféricas”. As instituições centrais são aquelas que se localizam nos 

três pólos universitários clássicos: Lisboa, Porto e Coimbra. As instituições periféricas 

correspondem às novas instituições espalhadas pelo território nacional e são indissociáveis do 

processo de regionalização levado a cabo, num primeiro momento, pelo Estado e, 

posteriormente, continuado pelo sector privado. Contudo, a dicotomia que opõe estas dois tipos 

de estabelecimentos não pode ser dissociada da tendência para a crescente concentração 

demográfica e económica nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Localizados em 

territórios com uma maior dinâmica económica e populacional é, nestes estabelecimentos de 

ensino, que se concentra a maioria dos estudantes do ensino superior28.  

Terão as transformações que temos vindo a descrever contribuído para que a 

Universidade29 portuguesa tenha passado de uma Universidade de elite a uma Universidade de 

massas? Numa primeira análise, a resposta a esta pergunta só pode ser afirmativa. A evolução 

do número de matriculados no ensino superior, desde o início do séc. XX até à actualidade, não 

deixa qualquer margem para dúvida. Mas os valores absolutos são um indicador demasiado 

grosseiro. Eles nada nos dizem sobre a incidência dos estudos de nível superior entre a 

população juvenil ou, se preferirmos, sobre a generalização de trajectórias escolares que 

contemplam a frequência do ensino superior. A taxa de escolarização é então o indicador mais 

potente para aferir da difusão destes percursos académicos junto dos jovens, com idades 

compreendidas entre os vinte e os vinte e quatro anos. A análise destas taxas vem corroborar a 

nossa informação inicial: enquanto que, em 1900, apenas um em cada mil jovens frequentava o 

ensino superior, em 2001, um em cada quatro estava matriculado neste nível de ensino (Gráfico 

nº1).  

                                                
28 De acordo com os dados apresentados por Medina e Duarte (1999: 11), no ano lectivo de 1997/98, 65,59% dos estudantes do 
Ensino Superior estavam matriculados em estabelecimentos sediados nos distritos de Lisboa, Porto e Coimbra. 
29 Universidade é aqui entendida como sinónimo de Ensino Superior. 
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Gráfico nº1 
Taxas de escolarização no ensino superior  

nos jovens com idades entre os 20 e os 24 anos (%) 
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Com base nestes valores, não temos qualquer dúvida em afirmar que a passagem 

pelo Ensino Superior deixou de ser um privilégio de uma reduzidíssima minoria, para se 

transformar num percurso académico, comum a uma fracção importante da população 

juvenil. A utilização da palavra passagem é, no âmbito deste texto, intencional. Hoje, tal 

como no passado, continuam a existir estudantes que frequentam o Ensino Superior, mas 

não o concluem. O abandono que se verifica neste nível de ensino não é, contudo, nem um 

fenómeno novo nem exclusivo da população estudantil portuguesa. Não é novo, pois já nos 

anos sessenta, Nunes (2000:147) referia a baixa eficiência do sistema universitário 

português e chamava a atenção para as elevadas taxas de insucesso30 e de abandono e 

para a inexistência de estudos sobre as suas causas31. Quatro décadas depois, os estudos 

sobre o insucesso no Ensino Superior continuam a rarear32 e as taxas de sucesso 

permanecem reduzidas33. Quanto ao abandono, e com excepção do estudo pioneiro 

                                                
30 Nunes (2000: 147) afirma que o número de licenciaturas no biénio lectivo de 1964-1966 representou apenas 33% do volume 
das primeiras matrículas. Este valor, que exprime a baixa produtividade do sistema universitário, como o autor sustenta, é 
demonstrativo do seu elevado grau de selecção interna. Com efeito, a selectividade que se verifica no acesso à Universidade, 
faz-se também sentir no seu interior. Este fenómeno reveste-se de uma particular relevância, na medida em que estamos perante 
uma população estudantil maioritariamente recrutada junto das elites económicas e culturais e detentora dos atributos sócio-
educativos que, à partida, assegurariam trajectórias académicas de sucesso.  
31 Confrontado com este facto, Nunes (2000) enuncia alguns aspectos que podem estar na origem destes fenómenos: a 
excessiva duração dos cursos, o elevado rácio professor/aluno e o predomínio de uma pedagogia eminentemente escolástica. 
32 Os estudos sobre o sucesso/insucesso no Ensino Superior, embora escassos, ganham alguma importância a partir de 2000, 
com a publicação dos trabalhos de Tavares e Santiago (2000), Santos (2001), Curado e Machado (2005), Almeida (2004) e das 
actas do Seminário sobre o Sucesso e o Insucesso no Ensino Superior, organizado pelo Conselho Nacional de Educação (AAVV, 
2002). 
33 Os dados publicados pelo OCES (2004, 2006), relativos aos estudantes que concluíram a formação em 2002-2003 e em 2003-
2004, mostram que a taxa de insucesso no Ensino Superior Público diminuiu, passando de 40,6% para 36,9%, continuando, 
contudo, a revelar fortes assimetrias em função dos estabelecimentos de ensino. No estudo realizado por Curado e Machado 
(2005), referente à Universidade de Lisboa, a taxa de sucesso era de 58%. No entanto, se a estes 58% se acrescentarem os 
22% que demoraram mais um ano do que o previsto para terminar a licenciatura, os valores encontrados demonstram, como as 
autoras referem (Curado e Machado, 2005: 61), «uma situação bastante positiva no contexto de dramatismo mediático sobre o 
insucesso no ensino superior». 
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realizado por Curado e Machado (2006: 12) sobre os estudantes “desistentes” no 1º ano dos 

cursos da Universidade de Lisboa, no ano lectivo de 2004-05, pouco ou nada se continua a 

saber. Desconhece-se o número exacto de estudantes que abandona os estudos superiores, 

assim como as causas que estão na origem desta decisão34. Mas, como referimos 

anteriormente, nem o abandono nem o insucesso são fenómenos exclusivos dos estudantes 

portugueses35. A principal diferença reside, isso sim, na reduzida produção de conhecimento 

sistemático sobre estes fenómenos no nosso país, quer no plano científico quer a nível 

institucional.  

 

A difícil democratização do ensino superior 

 
A expansão do ensino superior que se verifica, nas últimas décadas, em todos os 

países ocidentais, tem inevitavelmente consequências sobre as características sociográficas 

da população estudantil. O aumento do número de estudantes traz consigo um alargamento 

da base social de recrutamento e uma diminuição das desigualdades. No entanto, o acesso 

a este grau de ensino continua ainda a ser marcado, em muitos países, por uma elevada 

selectividade social.  

 Em meados dos anos sessenta, o estudo realizado por Bourdieu e Passeron (1964) 

sobre os estudantes universitários franceses lança a discussão sobre a desigual 

representação das diferentes classes sociais neste nível de ensino. Numa época em que a 

igualdade de oportunidades se transformara num princípio orientador da política educativa 

francesa, Bourdieu e Passeron focavam o olhar no ensino superior e constatavam que a 

composição social dos estudantes universitários correspondia à imagem invertida da 

sociedade francesa, pois eram as categorias sociais menos representadas na população 

activa aquelas que colocavam, em maior número, os filhos na Universidade. As 

probabilidades de aceder ao ensino superior estavam, como demonstram, fortemente 

                                                
34 No estudo realizado na Universidade de Lisboa (Curado e Machado, 2006: 50-52), as causas apontadas são de natureza 
económica, de natureza pedagógica e institucional, e de natureza individual. Neste último caso, trata-se de acontecimentos que 
provocam uma alteração no curso de vida (depressão, maternidade, doença).  
35 Na Alemanha, a taxa de abandono era, em 2000, de 28% (Curado e Machado, 2006: 7) e os estudantes demoram em média 
mais dois anos para obter a licenciatura (Schomburg, 2000: 190). Na Finlândia, a percentagem dos que abandonam situa-se em 
15% (Kivinen, Nurmi e Salminiity (2000: 165), bem como no Reino Unido (Curado e Machado, 2006: 7). Em Espanha, as taxas de 
abandono são de 38,9% para as formações longas e de 41,3% para as formações curtas (Mora et alli, 2000: 231) e nos Estados 
Unidos rondam os 30% (Curado e Machado, 2006: 7). Itália é o país onde se regista os valores mais elevados: a taxa de 
abandono é de 60% e os estudantes demoram, em média, sete anos para concluir formações que com excepção de Engenharia, 
Arquitectura e Medicina, têm quatro anos de duração (Moscati e Rostan (2000: 202). Em contrapartida, no Japão, apenas 5% dos 
estudantes abandona o Ensino Superior (Curado, Machado, 2006: 7). 
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relacionadas com a origem social. Afirmam os autores (Bourdieu e Passeron, 1964: 12) que 

«um filho de um quadro superior tem oitenta vezes mais de probabilidades de aceder à 

Universidade do que um filho de um assalariado agrícola, quarenta vezes mais do que um 

filho de operário e as suas probabilidades são ainda duas vezes superiores à de um filho de 

um quadro médio».  

Todavia a desigualdade não se faz apenas sentir aquando do acesso à 

Universidade. Ela manifesta-se também no seu interior, através da oposição entre os cursos 

mais receptivos aos filhos das classes populares e aqueles que lhes continuam praticamente 

vedados. O ensino superior é, assim, marcado por uma sobre-selectividade social, resultado 

da selectividade que se faz sentir à entrada e daquela que ocorre já no seu interior, fruto da 

antinomia entre os cursos onde se verifica uma abertura social e aqueles outros onde impera 

um forte fechamento social. Bourdieu e Passeron (1964: 19) foram os primeiros sociólogos a 

analisar a selectividade interna da Universidade, dando conta do dualismo social que, na 

época, opunha os cursos de Ciências aos de Literatura. Os primeiros apresentavam uma 

base social de recrutamento mais alargada; os segundos eram aqueles onde a origem social 

mais se manifestava. No caso francês, a desigualdade social ganha uma importância 

acrescida quando a dimensão de análise é o estabelecimento de ensino. Num sistema 

fortemente hierarquizado como era, e continua a ser, o sistema educativo francês com as 

suas Grandes Écoles destinadas à formação das elites económicas, culturais e políticas, 

eram estas escolas que apresentavam o que Bourdieu (1964: 235) designa por um 

recrutamento mais aristocrático.  

Todavia, como Bourdieu e Passeron (1964: 19) também defendem, os obstáculos 

económicos não eram suficientes para explicar as variações tão acentuadas das taxas de 

«mortalidade escolar» em função da origem social. Aliás, como nos dirão mais à frente, «a 

eficácia dos factores de desigualdade é tal que, mesmo que se verificasse uma igualização 

dos meios económicos, o sistema universitário continuaria a consagrar as desigualdades 

pela transformação do privilégio social em dom ou em mérito individual» (Bourdieu e 

Passeron, 1964: 44). Se não são os obstáculos económicos, o que explica então essa 

diferença? A sua resposta é taxativa. Essa diferença é explicada pelo capital cultural e pelo 

sistema de disposições herdado do meio familiar e que apelidam de ethos. São eles que, na 

opinião de Bourdieu (1996: 333), explicam as condutas escolares e as atitudes face à escola, 

e são precisamente estas últimas que constituem o princípio de eliminação diferencial dos 
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estudantes das diferentes classes sociais. E como se processa esta eliminação? Através da 

escola e da forma como valoriza os capitais culturais, explicar-nos-ão, detalhadamente, 

quatro anos mais tarde (Bourdieu e Passeron, 1970). Em 1966, Bourdieu e Passeron não 

estão preocupados em analisar minuciosamente o papel concreto desempenhado pela 

escola no processo de reprodução social. Eles estão, isso sim, interessados em estudar a 

forma como o capital cultural e o ethos herdado influenciam as probabilidades de aceder ao 

ensino superior e as diferentes formas de se ser estudante universitário. Mas se é 

inquestionável que as probabilidades objectivas de acesso à Universidade variam em função 

da classe social, Bourdieu e Passeron (1964: 12) chamam igualmente a atenção para o facto 

de estas variações objectivas serem alvo de uma apropriação subjectiva. Ora, é 

precisamente, a expressão subjectiva, mas socialmente construída, das oportunidades 

objectivas, que explica que os estudos superiores sejam concebidos como fazendo parte de 

um futuro impossível, possível ou normal. Nesta perspectiva, mais do que um processo 

objectivo de exclusão das classes sociais mais desfavorecidas, o que se verifica é um 

processo de auto-eliminação dessas mesmas classes. Partilhando uma imagem dos estudos 

superiores como algo que lhes é inacessível, os jovens das classes populares alimentam 

esperanças subjectivas que são, elas próprias, inferiores às suas probabilidades objectivas. 

É, pois, neste jogo entre esperanças subjectivas, ou desesperanças subjectivas, como 

Bourdieu (1996: 333) também lhes chama, e oportunidades objectivas que reside parte da 

explicação para a desigualdade que se verifica no acesso à Universidade. A outra parte é 

explicada pelo ethos familiar e pelas disposições face à escola. São precisamente estas 

disposições que, segundo Bourdieu (1996: 331-332), levam os filhos dos operários a 

renunciar à escola e os da pequena burguesia a ela aderirem e a nela verem o veículo, por 

excelência, de ascensão social. Mas como explicar então a presença dos filhos das classes 

populares e em particular do operariado na Universidade? Como explicar esta fuga a um 

destino de classe que parece previamente definido? Para Bourdieu (1966: 327), os jovens 

das classes populares que acedem ao Ensino Superior possuem duas características que os 

distinguem dos demais da sua classe: pertencem a famílias que se destacam por terem uma 

dimensão mais reduzida e por possuírem um nível cultural superior à média. Se a explicação 

por via de um maior capital cultural é compreensível no quadro da proposta teórica de 

Bourdieu, já a menor taxa de fecundidade destas famílias exige uma clarificação. Defende o 

autor (Bourdieu, 1966: 332) que esta menor taxa de fecundidade corresponde a uma vontade 
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deliberada de limitar o número de filhos e é a expressão de um ethos de ascensão social, em 

tudo semelhante ao que se encontra nas famílias da pequena burguesia.  

Depois desta investigação, vai ser preciso esperar alguns anos até que a segunda 

fase da expansão da escola de massas volte a colocar no centro do debate a questão da 

democratização36. Em França, o estudo de Prost, publicado em 1986, é o ponto de partida 

para o relançamento de uma discussão que se mantém até aos dias de hoje. Analisando as 

transformações que ocorreram no ensino não superior, entre 1945 e 1990, Prost (1992b: 12) 

conclui que embora a democratização quantitativa seja inquestionável, ela não suprimiu a 

desigualdades, apenas as deslocou. Assim, a democratização quantitativa não foi 

acompanhada por uma efectiva democratização qualitativa e as desigualdades no acesso à 

educação, embora se tenham reduzido, não desapareceram.  

Alguns anos mais tarde, dois artigos voltam a eleger a democratização do ensino 

superior como objecto de estudo. Goux e Maurin (1995) defendem que, entre os anos 

sessenta e oitenta, a democratização quantitativa do acesso a este grau de ensino se 

efectuou sem uma redução significativa das desigualdades sociais. Euriat e Thélot (1995), 

em contrapartida, sustentam que apesar da democratização quantitativa ter beneficiado 

todas as categorias sociais e de as desigualdades não terem sido suprimidas, elas 

registaram, contudo, uma redução que não pode ser negligenciada. Um filho de um operário, 

que, em 1960, tinha vinte e oito vezes menos oportunidades de aceder ao ensino superior do 

que um filho de quadros superiores, vê, em 1992, essa diferença reduzida para sete (Eurait e 

Thélot, 1995: 423). No entanto, contrariamente ao que se verifica no Ensino Superior, em 

geral, a base social de recrutamento da elite escolar francesa continua praticamente 

inalterável. E, embora as quatro escolas mais prestigiadas37 tenham visto diminuir a 

percentagem de estudantes das classes populares, esta diminuição não significa, na opinião 

destes autores, que se esteja em presença de um processo de fechamento social. Esta 

redução é, como sustentam (Euriat e Thélot, 1995: 419), o resultado da diminuição da 

                                                
36 Num artigo recente, Garcia e Poupeau (2003) fazem um recenseamento exaustivo dos vários usos e medidas da 
democratização. Para além da democratização quantitativa e qualitativa, estes autores referem os conceitos de democratização 
igualitária, uniforme e segregativa. A democratização igualitária corresponde a uma igualdade das condições sociais de acesso, a 
democratização uniforme corresponde à manutenção das posições relativas de cada grupo no quadro do alargamento de acesso 
a um determinado grau de ensino e a democratização selectiva é o resultado de um aumento das diferenças sociais no acesso a 
diferentes fileiras de um mesmo grau de ensino, em virtude de uma espécie de especialização social (Garcia e Poupeau (2003: 
78).  
37 Estas escolas, designadas de Grandes Écoles, destinam-se a formar as elites francesas e a sua frequência é, como defendem 
Euriat e Thélot (1995: 414), «uma condição sine qua non para ocupar as posições de topo na nossa sociedade quer seja nos 
domínios administrativo e político (ENA), nos industrial e administrativo (École Polytechnique), no intelectual (École Normale 
Supérieur) ou nos económico e comercial (HEC)». 
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importância do operariado na sociedade francesa. Mas, independentemente das 

divergências quanto à grandeza da democratização qualitativa no Ensino Superior, todos os 

autores parecem convergir em torno de duas ideias fundamentais: a liberalização 

progressiva, como Establet (1998: 11) lhe chama, beneficiou todas as classes sociais, mas 

não foi suficiente para erradicar as desigualdades associadas à origem social. Aliás, essas 

desigualdades não só não desapareceram como tendem a assumir novas configurações.  

À semelhança do fenómeno de deslocamento das desigualdades, referido por Prost 

(1992 a), também no ensino superior as desigualdades se deslocaram, neste caso, para os 

ciclos de formação pós-graduada. Como Erlich (1998: 53) demonstra, a presença dos filhos 

de operários diminui à medida que se avança na escolarização de nível superior: de 16% no 

primeiro ciclo, eles passam a representar 13% dos estudantes do segundo ciclo e 8% no 

terceiro ciclo. À auto-eliminação dos filhos do operariado das formações pós-graduadas, 

contrapõe-se a aposta dos filhos dos quadros superiores e das profissões liberais no 

prosseguimento de estudos. O reforço da sua posição relativa nos ciclos de formação 

avançada está patente nos dados fornecidos por Erlich (1998: 54): eles são 28% dos 

estudantes do primeiro ciclo, 32% no segundo e 37% no terceiro. O prosseguimento de 

estudos constitui-se, assim, numa estratégia de distinção a que recorrem os jovens das 

famílias mais dotadas de capital económico e cultural para fazerem face à desvalorização 

dos diplomas e manterem os seus privilégios de classe.  

A discussão em torno dos efeitos da expansão do Ensino Superior sobre a 

diminuição das desigualdades sociais não é uma particularidade exclusiva da comunidade 

científica francesa. Na Alemanha, são vários os autores (Krais, 1995, Heinz e Nagel, 1995, 

Allmendinger, 1989) que se referem à elevada selectividade do sistema educativo, bem 

como à sua estandardização e hierarquização. No caso concreto do Ensino Superior, Reimer 

e Pollak (2005) falam da existência de uma elevada diferenciação vertical e horizontal38 e da 

forma como estes dois tipos de diferenciação contêm em si uma marca de classe. Depois de 

analisarem a composição social da população universitária em 1983 e 1999, Reimer e Pollak 

(2005: 31) concluem que, na Alemanha, as oportunidades de acesso ao Ensino Superior 

continuam ainda fortemente associadas à origem social. Contudo, mais do que a 

                                                
38 Segundo os autores (Reimer e Pollak, 2005: 6), a diferenciação vertical é aquela que resulta da oposição entre as 
Universidades tradicionais, onde predominam as formações longas, e as Universidades de Ciências Aplicadas que oferecem 
cursos de menor duração. As primeiras eram, tradicionalmente, frequentadas pelos jovens com origens sociais mais elevadas; as 
segundas pelos filhos das classes populares. A diferenciação horizontal está patente na procura diferenciada das várias áreas de 
formação em função da origem social.  
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constatação de que as desigualdades se mantêm, Reimer e Pollak dão-nos a conhecer as 

estratégias através das quais as classes mais favorecidas procuram manter as suas 

vantagens relativas, num contexto em que as oportunidades de acesso aumentam para 

todas as categorias sociais. Uma dessas estratégias consiste em fazer pelo menos uma 

parte da formação em Universidades estrangeiras. A outra em optar, cada vez com mais 

frequência, pelas Universidades de Ciências Aplicadas, consideradas, actualmente, como a 

escolha que mais garantias oferece para aceder aos melhores empregos. Esta mudança de 

estratégia das classes detentoras de maior capital escolar e económico está, segundo os 

autores (Reimer e Pollak, 2005: 31), a contribuir para a recomposição social dos públicos 

que frequentam as Universidades de Ciências Aplicadas e para que a diferenciação vertical 

do Ensino Superior assuma uma nova configuração. De opção privilegiada das classes 

populares, estas Universidades transformam-se na escolha preferida das classes mais 

privilegiadas.  

A discussão sobre as desigualdades no ensino superior estende-se também ao outro 

lado do Atlântico. Nos Estados Unidos, onde o ensino superior privado é aquele que goza de 

um maior prestígio, o acesso à Universidade está fortemente condicionado pelos recursos 

económicos. Como Goastellec (2003) demonstra, é o capital económico que no presente, tal 

como no passado, influencia a decisão de prosseguir estudos superiores, determina a 

escolha do estabelecimento de ensino e a duração das formações39. A forte associação entre 

capital económico e oportunidades de acesso à Universidade é, nas palavras de Goastellec 

(2003: 487), a prova inequívoca da persistência de uma elevada desigualdade social neste 

nível de ensino. Curiosamente, nem mesmo países como a Holanda, a Dinamarca e a 

Finlândia, conhecidos como os mais igualitários, escapam a esta discussão. Na Finlândia, 

por exemplo, a expansão do Ensino Superior nas últimas décadas permitiu que um número 

crescente de jovens das classes populares ingressasse na Universidade. No entanto, 

Parjanen e Tuomi (2003: 65) constatam que as desigualdades não foram totalmente extintas. 

Em 1995, os jovens oriundos das famílias mais escolarizadas tinham nove vezes mais 

oportunidades de frequentar o Ensino Superior do que os filhos cujos pais concluíram, 

apenas, a escolaridade obrigatória. 

E em Portugal, será que a expansão do Ensino Superior contribuiu para aumentar a 

igualdade de oportunidades de acesso? A resposta a esta questão obriga a que nos 

                                                
39 Em 1995-1996, a propina média anual situava-se em 1300 dólares (Goastellec, 2003: 482), actualmente ronda os 25 000 euros 
anuais. 



 198 

distanciemos da armadilha maniqueísta. Tanto o sim como o não são respostas demasiado 

redutoras para dar conta da complexidade das transformações que, nas últimas décadas, 

têm vindo a ocorrer neste nível de ensino. Em 1968, os resultados do projecto «A 

Universidade na vida portuguesa», lançado pelo Gabinete de Investigações Sociais e 

coordenado por Sedas Nunes, são inequívocos quanto às profundas desigualdades no 

acesso à Universidade. Sedas Nunes (2000: 93) afirmava então que «os mecanismos sociais 

do acesso estudantil ao ensino universitário são particularmente restritivos». Rui Machete 

(1968: 240), por seu turno, garantia que, apesar do aumento dos efectivos escolares que se 

verificara entre 1952-53 e 1963-64, «os progressos verificados na percentagem de 

participação dos estudantes provenientes das camadas modestas foram nulos». Aliás, 

segundo Sedas Nunes (2000: 324-325), este aumento veio beneficiar, exclusivamente, os 

escalões dominantes e superiores da sociedade portuguesa. A forte selectividade social do 

recrutamento universitário está bem patente nos dados apresentados por este sociólogo 

(Nunes, 2000:180): em 1963-64, os grupos sócio-profissionais superiores colocavam na 

Universidade um estudante por cada sete famílias, enquanto que nos grupos inferiores essa 

proporção era de um para 1191 famílias. Na verdade, em meados dos anos sessenta, o 

acesso à Universidade continuava confinado aos «filhos das classes dominantes e aos dos 

estratos médios-superiores da sociedade» (Nunes, 2000: 294). Aliás, qualquer que seja o 

indicador utilizado – nível de instrução e profissão do pai ou estrato social de origem40 – a 

elevada selectividade da Universidade portuguesa dos anos sessenta é um dado 

inquestionável e é-o ainda mais se tomarmos por referência o contexto internacional. Com 

efeito, os dados apresentados por Sedas Nunes (2000: 305) não deixam qualquer dúvida 

quanto ao fechamento social da Universidade portuguesa ou, se preferimos, quanto à 

enorme restritividade no acesso a este nível de ensino dos filhos do operariado e do 

campesinato (Quadro nº10) 

 

                                                
40 Com base nos dados de 1963-64, Nunes (2000:312) concluía que um filho cujo pai pertencesse ao grupo sócio-profissional 
mais elevado tinha 164 vezes mais de probabilidades de ingressar na Universidade, do que se pertencesse ao grupo colocado na 
base da pirâmide sócio-profissional. Mas, se em vez da profissão o indicador for o nível de instrução, as diferenças são ainda 
maiores. Um filho de progenitor masculino com o ensino superior tinha 487,5 vezes mais probabilidades de entrar na 
Universidade do que um outro cujo pai não possuísse qualquer instrução.  
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Quadro nº10 
Percentagens de filhos de operários  
e camponeses entre os estudantes 

Países Anos Filhos de 
operários e 
camponeses 

Polónia 1964 49,2 
Checoslováquia 1963 46,2 
Hungria 1963 43,8 
Alemanha Oriental 1965 40,9 
Jugoslávia 1957 37,5 
Reino Unido 1957-58 27,0 
EUA 1958 26,6 
Bélgica 1966-67 22,8 
Finlândia 1961 17,6 
Itália 1964-65 15,4 
Suécia 1960-61 14,3 
Suíça 1961 13,8 
Dinamarca 1964-65 10,1 
França 1965-66 10,0 
Espanha 1962-63 7,0 
Holanda 1964 6,0 
Áustria 1965-66 5,5 
Alemanha Ocidental 1963-64 5,3 
Portugal 1963-64 4,2 

Fonte: Adaptado de Nunes (2000: 305) 
 

 Nos finais dos anos cinquenta e princípios de sessenta, as Universidades europeias 

apresentavam diferentes graus de abertura aos jovens das famílias populares. Os países da 

Europa de Leste, onde vigoravam regimes comunistas eram aqueles onde o operariado e o 

campesinato mais se encontravam representados na população estudantil. No extremo 

oposto encontramos Espanha, Holanda, Áustria, Alemanha Ocidental e Portugal. Nestes 

países, a presença destes estudantes é praticamente inexistente.  

Mas por que razão é a Universidade portuguesa tão elitista? Sedas Nunes (2000) 

explica a elevada selectividade social da Universidade dos anos sessenta, com base no que 

apelida de factores de inibição relativamente à frequência de estudos superiores. Um desses 

factores é, em seu entender, a inadequação das estruturas universitárias à procura 

profissional. Na sua opinião (Nunes, 2000: 191), a Universidade desencoraja os jovens com 

menos recursos económicos de frequentá-la, ao não oferecer condições para que possam 

conciliar uma actividade profissional com a formação universitária. O segundo factor inibidor 

resulta da baixa eficiência interna do sistema universitário. Com dois terços dos estudantes a 

não obterem a licenciatura, tirar um curso apresenta-se como um projecto afectado por um 

elevado coeficiente de incerteza (Nunes, 2000: 193). Por tudo isto, não é de estranhar que, 

entre os jovens que menos recursos dispõem, se instale um sentimento de desistência, 
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admite Sedas Nunes. O terceiro, e último factor, prende-se com o esquema de organização 

dos cursos universitários, em particular, com a sua longa duração e com o facto de não 

atribuírem graus intermédios, como o bacharelato. Para os estudantes de menores recursos, 

os riscos de virem a investir tempo e dinheiro e acabarem por não obter o diploma 

constituem-se, segundo Sedas Nunes (2000: 194) em mais um factor desencorajador da 

procura do Ensino Universitário. Em suma, conclui o autor (Nunes, 2000: 197) que «os 

efeitos restritivos, atribuíveis às próprias normas, estruturas e condições de funcionamento 

das Universidades, jogam sempre em desvantagem dos estratos sociais menos 

favorecidos». Melhorar a igualdade de oportunidades no Ensino Superior era, por isso, uma 

necessidade que se impunha, como defendiam, na altura, alguns cientistas sociais. Alfredo 

de Sousa (1968: 253) advogava a democratização do acesso através da atribuição de ajudas 

financeiras aos estudantes, de uma melhor repartição geográfica dos estabelecimentos de 

ensino e do aumento do corpo docente universitário. Rui Machete (1968: 244-245), por seu 

turno, recomendava a reforma da estrutura e do modo de funcionamento das instituições 

universitárias e a atribuição de auxílio financeiro aos estudantes. Este auxílio assumia, para 

Machete, duas modalidades: uma ajuda directa sob a forma de bolsas, de empréstimos, de 

redução ou mesmo isenção do pagamento de propinas; e uma ajuda indirecta que 

contemplava, entre outras, a construção de alojamentos para estudantes, o acesso a 

refeições gratuitas ou a preços módicos e a assistência médica. Mas se a elevada 

selectividade social era uma característica estruturante da Universidade portuguesa, também 

é verdade que a elitização do estudantado português, como lhe chama Nunes (2000), não 

assumia uma configuração uniforme em todas as áreas de formação.  

A diferenciação horizontal, a que se referem Reimer e Pollak (2005), está também 

presente na Universidade dos anos sessenta, como mostram os estudos de Machete (1968) 

e de Vieira (1995). Com efeito, Vieira (1995: 349) defende que, em 1963-64, é possível 

encontrar «dois grandes eixos de polarização em função do volume e estrutura dos capitais 

herdados pelos estudantes». O primeiro ganha forma em torno do capital cultural. Neste 

caso, os estudantes cujo pai possuía uma licenciatura estavam sobrerrepresentados em 

Direito, Engenharia, Ciências relativas à Medicina e Agricultura, ao passo que os menos 

dotados deste tipo de capital estavam concentrados nos cursos de Ciências Sociais e de 
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Ciências Exactas e Naturais41. O segundo eixo de polarização estrutura-se em torno do 

capital económico e é em tudo semelhante ao anterior. Verificava-se, assim, o que Vieira 

(1995: 352) designa por uma hierarquização dos vários ramos de ensino, construída com 

base nos atributos sociais dos estudantes.  

A Universidade dos anos sessenta era, então, uma Universidade frequentada 

maioritariamente pelos filhos das elites económicas e culturais, que nela viam o veículo 

privilegiado para manterem os seus privilégios de classe, e por uma minoria proveniente de 

uma classe média-baixa com aspirações de ascensão social, e que só residualmente 

contava com jovens das classes populares42. Não é, pois, de estranhar que Sedas Nunes 

(2000: 329) afirme categórico: ««Elevador social», as instituições universitárias eram-no de 

facto, mas essencialmente para quem, ou por condição tradicional ou por aquisição mais 

recente, já não residia nos andares baixos da sociedade».  

 Vai ser preciso esperar por finais dos anos oitenta para que os estudos sobre os 

estudantes universitários regressem ao panorama científico português e para que a questão 

das desigualdades no Ensino Superior se transforme, novamente, em objecto de estudo. A 

preocupação com o conhecimento das propriedades sociais dos estudantes universitários é 

a tónica dominante de um vasto conjunto de investigações. Algumas destas investigações 

revestem-se de um carácter local. O seu objectivo é caracterizar os estudantes que 

frequentam um determinado curso ou faculdade (Vieira, 1986), uma instituição concreta 

(Gonçalves, Dias e Lopes, 1995, Lopes, 1998, Rocha, 1998, Estanque e Nunes, 2002, 

Almeida e Vieira, 2006b) ou um conjunto de estabelecimentos sediados num espaço 

geográfico específico (Fernandes, 2001). Um segundo conjunto de estudos assume uma 

dimensão global. O seu objecto é o universo dos jovens que estudam no Ensino Superior, 

ainda que alguns trabalhos se centrem apenas nos estudantes universitários. É neste último 

grupo que se inscrevem as investigações realizadas por Cruz et alli (1992), por Cabrito 

(1997, 2002, 2004) e, em particular, aquelas que, desde 1985, têm vindo a ser desenvolvidas 

por uma equipa de sociólogos do ISCTE (Almeida, Costa e Machado, 1988, Machado, Costa 

e Almeida, 1989, Costa Machado e Almeida, 1990, Casanova, 1993, Mauritti, 2000, 2002, 

                                                
41 De acordo com os dados apresentados por Machete (1968: 235), eram nos cursos de Agricultura que apresentavam um 
recrutamento mais selectivo quanto ao capital cultural, com 42,5% dos estudantes a ter pais com o ensino superior, enquanto 
que os de Ciências Exactas e Naturais eram os mais receptivos aos jovens provenientes de famílias menos escolarizadas. 
Apenas 18,4% dos alunos que frequentavam estes cursos tinha o pai licenciado. 
42 É precisamente este recrutamento social fortemente restritivo que conduz Sousa (1969a: 253) a afirmar que «a classe dos 
diplomados corre o risco de tornar-se num grupo de interesses, criador de obstáculos ao desenvolvimento geral da sociedade, 
mormente se não há concorrência aberta entre eles e se, simultaneamente existe um certo monopolismo de escola». 



 202 

Almeida et alli, 2003, Machado et alli, 2003, Martins, Mauritti e Costa, 2005). Comum a todos 

estes estudos, encontramos a constatação de que a expansão do Ensino Superior, em 

particular nas duas últimas décadas, trouxe consigo o alargamento da sua base social de 

recrutamento. Mas se é verdade que as oportunidades de acesso a este nível de ensino 

aumentaram para os filhos das classes populares, é igualmente verdade que são os jovens 

das famílias mais dotadas de capitais económico, social e cultural aqueles que continuam 

estar sobrerrepresentados na população estudantil. Por isso, Cabrito (1997: 525) sustenta 

que a composição social da população estudantil revela a manutenção de fortes 

desigualdades sociais no acesso à Universidade e que a equidade neste nível de ensino está 

ainda longe de ser alcançada. Balsa et alli (2001: 83), por sua vez, afirmam que as 

desigualdades no acesso ao Ensino Superior se esbateram de forma acentuada, ainda que 

admitam que a lógica reprodutora se continua a verificar e a actuar como um mecanismo de 

selecção social. A mesma ideia é igualmente defendida pela equipa de sociólogos do ISCTE. 

As desigualdades diminuíram, mas não se extinguiram. Como demonstram num dos seus 

artigos mais recentes (Machado et alli, 2003: 56), 62% dos estudantes universitários provém 

quer de famílias de empresários, dirigentes e de profissionais liberais quer de profissionais 

técnicos e de enquadramento. Todavia, o predomínio deste tipo de estudantes não é 

incompatível com a presença crescente dos jovens oriundos dos meios sociais mais 

desprovidos de capital económico e cultural. É precisamente a identificação destas duas 

tendências que conduz esta equipa de sociólogos a falar de um duplo padrão de 

recrutamento de classe, através do qual se jogam, por um lado, dinâmicas de reprodução e, 

por outro, de mobilidade social, estacionária43, nuns casos, ascendente, noutros (Machado et 

alli, 2003: 58). Todavia, este dualismo classista não é suficiente para falar da existência de 

uma igualdade de oportunidades de acesso à Universidade, como o índice de recrutamento 

social44 evidencia. Com efeito, embora as probabilidades de acesso à Universidade dos 

filhos de empresários, dirigentes e profissionais liberais, e profissionais técnicos e de 

enquadramento, tenham diminuído consideravelmente, entre 1981 e 2001, neste último ano 

elas eram, ainda, respectivamente, sete e oito vezes maiores do que as dos operários 

                                                
43 Os autores consideram que se verificam trajectórias de mobilidade social estacionária quando os estudantes provêm de 
famílias de empresários e dirigentes e de profissionais técnicos e de enquadramento detentoras de baixos ou médios níveis de 
escolaridade (Machado et alli, 2003: 58). 
44 O índice de recrutamento social (IRS), tal como o de recrutamento escolar (IRE), a que nos referiremos em seguida, traduzem 
a probabilidade relativa de jovens oriundos de uma determinada classe social ou de uma família com um determinado nível de 
instrução acederam ao Ensino Universitário. No caso do IRS, o índice 1 é atribuído aos operários industriais; no do IRE, aos 
grupos domésticos que tenham um nível de instrução igual ou inferior ao 4º ano de escolaridade (Almeida, Costa e Machado, 
1988, Mauritti, 2002, Machado et alli, 2003, Almeida et alli, 2003). 
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(Machado et alli, 2003: 59)45. Mas mais do que a categoria sócio-profissional é o capital 

escolar que se constitui no principal factor de discriminação no acesso à Universidade. Os 

meios sociais dotados de maiores recursos sócio-educacionais, como os autores lhes 

chamam, estão francamente sobrerrepresentados na população universitária46. É certo que, 

no espaço de vinte anos, as desigualdades em função do capital escolar se atenuaram e as 

probabilidades de os estudantes oriundos das famílias mais escolarizadas acederem à 

Universidade registaram uma diminuição. No entanto, elas continuam ainda a ser trinta vezes 

superiores, às daqueles que pertencem a famílias de iletrados e vinte e sete vezes 

superiores às dos que concluíram o quarto ano de escolaridade47. 

 Os estudos sobre estudantes do Ensino Superior em Portugal são inequívocos 

quanto à existência de uma diminuição das desigualdades sociais e escolares no acesso a 

este grau de ensino. A composição social da população estudantil é, actualmente, bastante 

diferente da dos anos cinquenta e sessenta. Contudo, a elitização dos estudantes 

permanece uma constante. É verdade que a selectividade social de que falava Sedas Nunes 

nos finais da década de sessenta se atenuou, mas continua ainda hoje a manifestar-se e a 

penalizar os jovens pertencentes às famílias mais desprovidas de capital económico, social e 

escolar. Assim, se, por um lado, a diminuição das desigualdades é um facto empiricamente 

demonstrado, por outro, essa diminuição não conduziu a uma efectiva democratização 

qualitativa. Na verdade, os conceitos de democratização uniforme e de democratização 

selectiva, desenvolvidos por Garcia e Poupeau (2003), são os que melhor designam as 

mutações no Ensino Superior nas últimas décadas. Porquê? Porque o alargamento do 

acesso, no quadro do aumento da oferta pública e privada de formações de nível superior, 

ao mesmo tempo que beneficiou todas as classes sociais, contribuiu para manter inalteráveis 

as suas posições relativas, dando origem ao que os autores designam por uma 

democratização uniforme. Todavia, este tipo de democratização é também acompanhado por 

uma democratização selectiva que resulta da especialização social dos estudantes dos 

                                                
45 Em 1981, essas probabilidades eram respectivamente trinta e cinco e dezassete vezes maiores do que as dos operários 
(Machado et alli, 2003: 55). 
46 Cerca de 38% dos estudantes provém de famílias em que pelo menos um dos progenitores possui uma licenciatura. Se a estes 
se acrescentarem os que têm o ensino secundário, e que correspondem a 16,9%, verifica-se que mais de metade da população 
universitária é oriunda das famílias detentoras de maior capital escolar (Machado et alli, 2003: 57). 
47 Em 1981, um filho de pais licenciados tinha cinquenta e cinco vezes mais probabilidades de ingressar na Universidade do que 
um filho de iletrados (Machado et alli, 2003: 57). Esta desigualdade é particularmente significativa se tivermos em conta, como os 
autores demostram, que, de acordo com o Recenseamento Geral da População de 1981, na classe etária entre os 25-34 anos, 
apenas 6,9% dos portugueses era licenciado, 5,7% tinha concluído o ensino secundário e 12,6% não possuía qualquer nível de 
escolaridade. Vinte anos passados, a percentagem de portugueses iletrados, com idades entre 45-54 anos continua ainda a ser 
superior aos que, na mesma faixa etária obtiveram uma licenciatura. Os primeiros representam 10,3% deste grupo etário, os 
segundos 9,8%. 
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ensinos Universitário e Politécnico, com este último a ser frequentado pelos filhos das 

famílias mais desprovidas de recursos económicos e sócio-educativos (Vieira, 1995, Balsa et 

alli, 2001). Além disso, as desigualdades que se verificam no acesso ao Ensino Superior, 

continuam a reflectir-se no seu interior, em função do que Machado et alli (2003: 67) afirmam 

ser as hierarquias de prestígio socialmente atribuído às diferentes áreas de formação, com 

os estudantes oriundos das classes com maiores recursos a distribuírem-se de uma forma 

homóloga a essa distribuição de capital simbólico e os dos sectores mais desfavorecidos a 

concentrarem-se nas áreas de estudo menos prestigiadas, como são as Letras e as Ciências 

Sociais. 

 Em suma, hoje, ainda que com menos intensidade do que no passado, o acesso ao 

Ensino Superior continua marcado por uma elevada selectividade social; e hoje, tal como no 

passado, Portugal continua a ser um dos países com uma menor presença de filhos de 

operários a frequentar este nível de ensino e aquele onde a sobrerrepresentação dos jovens 

de famílias detentoras de maior capital escolar atinge os valores mais elevados48. 

 

Dos “herdeiros” aos “estudantes de massas” 

 
A expansão do Ensino Superior e o consequente alargamento da sua base social de 

recrutamento traduziu-se no aumento da heterogeneidade da sua população. Em boa 

verdade, como já nos anos sessenta Bourdieu e Passeron (1964) sustentavam, a 

homogeneidade nunca foi um atributo dos estudantes universitários pelo que, enquanto 

grupo social específico, os estudantes não existem. Já nessa altura, estes dois sociólogos 

rejeitavam falar de uma condição estudantil, enquanto designação unificadora do universo 

dos estudantes que frequentavam o Ensino Superior. Sob a aparente homogeneidade 

resultante do que Bourdieu e Passeron (1964: 24) designam de desempenho do papel de 

estudante e, anos mais tarde, Perrenoud (1995) chamará de ofício de aluno, escondem-se 

condições de vida diferenciadas, relações com o saber e experiências também elas distintas. 

O ecletismo, a atitude diletante face aos estudos, as escolhas escolares mais orientadas pelo 

                                                
48 De acordo com os dados apresentados no quadro do Projecto Eurostudent 2005, Portugal, Alemanha, Áustria e França são os 
países onde os filhos do operariado mais estão sub-representados (HIS, 2005: 61). O rácio entre os pais dos estudantes que são 
operários e o total de operários pertencentes a um determinado escalão etário varia nestes países entre 0,4 e 0,5. Já no que 
respeita ao nível de instrução Portugal é o país onde a sobrerrepresentação dos filhos de famílias em que o pai e/ou a mão 
possuem uma licenciatura é maior. O rácio entre os pais ou as mães dos estudantes e o total de licenciados num determinado 
grupo etário é respectivamente de 5,4 e 4,7. Só para termos uma ideia da amplitude das desigualdades em Portugal, em função 
do capital escolar, a Áustria, que é o país que nos antecede, apresenta um valor que, no caso dos progenitores masculinos, 
corresponde a 2,6 (HIS, 2005: 64). 
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princípio do prazer do que pelo da realidade, são apanágio dos estudantes burgueses e o 

resultado de uma herança cultural da qual os jovens das classes populares estão excluídos. 

Além disso, Bourdieu e Passeron (1964: 50-54) defendem também que nem o uso livre do 

tempo é suficiente para falar em condição estudantil, nem a participação em manifestações 

ritualizadas, já na altura em desuso, é suficiente para criar uma identidade colectiva. «O 

mundo estudantil é hoje menos integrado do que nunca», garantiam (Bourdieu e Passeron, 

1964: 54) e a identidade estudantil não passa de uma falácia. Na verdade, o que existe são 

duas formas diferentes de viver a condição estudantil, afirmam Bourdieu e Passeron (1964: 

78-79). Uma delas é característica dos estudantes de origem burguesa que fazem dos seus 

estudos uma experiência e em que os únicos problemas com que se debatem são aqueles 

que eles próprios criam. A outra é a expressão das inquietações em relação ao futuro, 

próprias dos estudantes das classes sociais mais distantes da cultura escolar e que se vêem 

condenados a vivê-la de uma forma irreal. Por tudo isto, Bourdieu e Passeron (1964: 86) 

concluem que aderir à ideia de uma identidade que advoga a unidade da condição estudantil 

e a unanimidade das aspirações juvenis mais não é do que aceitar como única a identidade 

de um grupo particular de estudantes, os estudantes burgueses.  

À heterogeneidade social, económica e simbólica do universo estudantil defendida 

por Bourdieu e Passeron, contrapõem, alguns anos mais tarde, Baudelot et alli (1981) a tese 

da homogeneidade. Para estes autores, o que separa os estudantes do Ensino Superior dos 

outros jovens do mesmo grupo etário, que já pertencem à população activa, é mais 

importante do que as suas diferenças internas. A situação privilegiada de que beneficia este 

grupo de jovens é, para estes autores (Baudelot et alli, 1981: 98), não o resultado da sua 

pertença de classe, mas antes o efeito de todos partilharem um mesmo estatuto, o de 

estudantes do Ensino Superior. No entanto, para além da semelhança formal das condições 

de existência existe um outro mecanismo que confere unidade ao universo estudantil, 

defendem. Ele reside no que Dubet (1991), uma década mais tarde, viria a referir como a 

função de distribuição da escola. A Universidade fabrica os pequeno-burgueses de que a 

sociedade burguesa tem necessidade para desempenharem funções de enquadramento, é o 

argumento que Baudelot et alli (1981: 125) utilizam para justificar a unidade da condição 

estudantil. Para estes autores, a unidade a que se referem é uma unidade que se constrói no 

presente, pela partilha de um mesmo estatuto social e se projecta no futuro, em torno da 

similitude das posições que virão a ocupar na divisão social do trabalho.  
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 Os trabalhos publicados nos anos noventa, por vários sociólogos, já num contexto de 

“massificação” do ensino superior, têm em comum a defesa da tese da diversidade do 

mundo estudantil. Em 1992, Lapeyronnie e Marie (1992) traçam um retrato negro dos 

estudantes do Ensino Superior. O estudante de massas é o principal protagonista de um 

sistema em mutação profunda, onde a vida estudantil não passa de uma figura de retórica e 

a experiência de dessocialização é uma vivência generalizada. Neste mundo em 

decomposição, como os autores lhe chamam (Lapeyronnie e Marie, 1992: 111), e 

independentemente das suas origens sociais, os estudantes oscilam entre três condutas 

distintas: a adaptação que se traduz, nuns casos, em apatia e, noutros, em conformismo, 

consoante a Universidade funciona pior ou melhor; o individualismo que tem associado uma 

visão utilitarista e estratégica da formação de nível superior; e o retraimento, conduta 

assumida por todos aqueles que valorizam o mundo exterior à Universidade.  

Dubet (1994) é um outro sociólogo que nos fala da diversidade do mundo estudantil. 

Com a Universidade de massas, os públicos, as carreiras escolares e as condições de vida 

dos estudantes diversificam-se, assim como se diversificam as relações que eles 

estabelecem com o estudo e o sentido que lhe atribuem. É precisamente no cerne desta 

relação que reside a experiência estudantil. A experiência estudantil de que Dubet (1994: 

512-517) nos fala é constituída por três dimensões estruturantes: o projecto, enquanto 

representação subjectiva da utilidade dos estudos, a integração que contempla quer a 

integração escolar quer a integração na comunidade estudantil e, por último, a vocação, 

entendida enquanto o interesse intelectual que os estudantes atribuem à formação, no 

quadro do seu desenvolvimento pessoal. É na forma específica em como estas dimensões 

se articulam que se encontram as várias formas de ser estudante ou as várias figuras da 

experiência estudantil, como Dubet também as apelida. Dubet identifica sete formas distintas 

de se ser estudante que se distribuem entre dois pólos. Na primeira extremidade estão os 

verdadeiros estudantes, aqueles que se definem como tendo um projecto profissional 

perfeitamente definido, uma vocação intelectual e uma forte integração, tanto no meio 

universitário como estudantil (Dubet, 1994: 520). No extremo oposto, está a experiência 

vazia do estudante sem projecto, sem vocação, sem integração (Dubet, 1994: 529). Entre a 

experiência plena e a experiência vazia encontram-se outras cinco figuras da experiência 

estudantil, mais dominadas pelos factores internos da Universidade, quando se aproximam 

da primeira extremidade, mais dominadas pelos factores externos, pela condições sociais e 
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materiais, quando se aproximam do segundo pólo. Unidos na diversidade, todos são 

estudantes, garante Dubet (1994: 530), mas são-no de maneira diferente. 

É precisamente a identificação do que há de diferente num grupo aparentemente 

igual que tem orientado os estudos sobre os estudantes portugueses, quer estes incidam 

sobre as práticas e os consumos culturais (Balsa et alli, 2001), os valores e as 

representações (Casanova, 1993, Fernandes, 2001, Estanque e Nunes, 2002, Almeida et 

alli, 2003) ou a experiência estudantil (Marques, 2006)49. 

Expansão e diversificação são os termos que melhor caracterizam as transformações 

no ensino superior nas últimas décadas. A expansão está na origem da Universidade de 

massas, como alguns autores lhe chamam, e no elevado de número de estudantes que a 

frequentam. A diversidade, por seu turno, resulta da crescente heterogeneidade social da 

população estudantil, dos seus percursos e projectos diferenciados. Mas a diversidade está 

também patente no que, num outro trabalho, apelidámos de modos de inserção no ensino 

universitário (Alves, 2005). Com esta expressão, pretendemos dar conta das formas distintas 

de se ser estudante, a partir da relação que os estudantes estabelecem com o mundo do 

trabalho remunerado.  

A difusão das práticas de trabalho remunerado junto da população estudantil, em 

geral, e dos estudantes do Ensino Superior, em particular, é um fenómeno que se tem vindo 

a generalizar em praticamente todos os países europeus, ainda que com diferentes graus de 

intensidade, como demonstram quer os trabalhos de matriz comparativa, realizados por 

Wolbers (2003), Bienefeld e Almqvist (2004) e pelo HIS (2005) quer os de carácter nacional 

como os que foram elaborados por Galland e Oberti (1996), Erlich (1998, 2004), Finocchietti 

(2004) e Balsa et alli (2001).  

Ser estudante e exercer uma actividade remunerada é, no presente, uma experiência 

cada vez mais generalizada e com expressão, mesmo junto daqueles que são oriundos de 

famílias com mais recursos económicos50. No entanto, os empregos a que estes estudantes 

                                                
49 Esta diversidade está também patente nos modos distintos como os estudantes exercem o seu ofício. Ainda que não tenha 
dado origem a nenhuma publicação, os resultados dos trabalhos empíricos realizados pelos estudantes de Sociologia da 
Educação II, da licenciatura em Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da UL, sobre o ofício 
do estudante universitário, são elucidativos da forma distinta como os estudantes percepcionam e exercem o seu ofício. Não só o 
tempo que lhe dispensam é variável, podendo oscilar entre uma carga horária igual ou superior a um horário de trinta e cinco 
horas semanais e um horário inferior a um emprego a tempo parcial, como são também variáveis as tarefas que identificam como 
fazendo parte do seu ofício e as estratégias que desenvolvem. 
50 De acordo com os dados apresentados por Galland e Oberti (1996: 65), em 1991-92, apenas 14% dos estudantes não tinha 
exercido uma actividade remunerada quer durante o ano lectivo ou quer apenas durante as férias de Verão. Simultaneamente, a 
percentagem dos filhos de quadros que exercia uma actividade remunerada durante o ano lectivo, passou de 26% em 1963-64, 
para 47% em 1992 (idem: 67). Os dados apresentados por Erlich (1998: 144-151) corroboram, igualmente, esta tendência e 
reforçam a ideia de que, para além do trabalho remunerado se ter generalizado, ele passou a ser comum aos estudantes de 
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acedem apresentam algumas particularidades que conduzem Wolbers (2003: 133) a falar em 

student jobs. Os student jobs são, na sua larga maioria, empregos atípicos ou, se preferirmos 

a designação de Kóvacs (2005), empregos flexíveis. Eles tanto contemplam pequenos 

biscates ou empregos ocasionais, para fazer face ao fim do mês, como empregos a termo 

certo, sancionados por um contrato de trabalho, como refere Erlich (1998: 148). Mas 

independentemente da relação contratual e do facto de muitas vezes se tratar de um 

trabalho que se inscreve na economia paralela, os student jobs partilham uma outra 

característica. São, na sua quase totalidade, empregos a tempo parcial, que permitem 

conciliar o exercício de uma actividade remunerada com o ofício de estudante, 

transformando os estudantes que a eles acedem no que Fenocchietty (2004: 460) chama de 

estudantes em part-time.  

Mas por que razão há cada vez mais estudantes a assumir este duplo estatuto? 

Como explicar este novo modo de inserção no mundo académico e o surgimento de uma 

nova categoria de estudantes, os estudantes a tempo parcial? As razões avançadas por 

Wolbers (2003), Erlich (1998) e Finocchietti (2004) são várias e de natureza distinta. Uma 

prende-se, naturalmente, com aspectos de natureza financeira. Os estudantes trabalham 

porque precisam, porque vêm de famílias com poucos recursos económicos e não tiveram 

direito a bolsa, diz-nos Erlich (1998: 150); porque o Estado, em muitos países europeus, tem 

vindo a reduzir os subsídios que permitiam aos jovens, simultaneamente, autonomizarem-se 

da família e continuar a estudar, e estes vêem-se, cada vez mais, obrigados a trabalhar para 

pagar os seus estudos e fazer face às restantes despesas, assegura Wolbers (2003: 133). 

Mas para além da estrita necessidade económica, os estudantes também trabalham por uma 

razão moral. Eles sentem, como Erlich (1998: 150) explica, uma obrigação moral de 

participar quer nas despesas da sua formação, aliviando os pais de alguns encargos, quer 

naquelas que estão estritamente relacionadas com a esfera do consumo. A estas duas 

razões acresce ainda uma terceira, que Erlich (1998) e Finocchietti (2004) também nos dão a 

conhecer. Os estudantes trabalham, porque esse trabalho é por eles encarado como uma 

preparação para o seu ingresso pleno no mercado de trabalho. Receptivos aos discursos 

científicos e políticos que colocam a tónica na importância da experiência profissional, os 

                                                                                                                                          
todas as classes sociais. Por seu turno, os dados publicados pelo Observatoire de la Vie Étudiante (OVE), em 2004, mostram 
não só que oito em cada dez estudantes exercem uma actividade remunerada, mas também uma mudança na sua principal fonte 
de recursos financeiros. Enquanto que Galland e Oberti (1996: 67) afirmavam que a principal fonte de rendimentos dos 
estudantes era a ajuda financeira da família, os dados do OVE mostram que os rendimentos provenientes do exercício de uma 
actividade remunerada são, agora, a principal fonte de rendimento dos estudantes universitários.  
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estudantes tendem a encarar a prática de uma actividade remunerada como um 

investimento, como uma vantagem comparativa a ser rentabilizada quando terminarem a sua 

formação académica.  

Todavia, para que os estudantes possam trabalhar é necessário que existam 

empregos. Ora, é precisamente do lado da oferta de emprego que Wolbers (2003: 134) se 

coloca, quando admite que a flexibilização dos mercados de trabalho europeus tem permitido 

criar empregos receptores deste tipo de mão-de-obra. Por um lado, porque o crescimento do 

emprego, em muitos países europeus se deve, em grande parte, à criação de empregos a 

tempo parcial; por outro, porque a flexibilização das relações contratuais tem aberto caminho 

à difusão dos contratos a termo certo, do trabalho temporário e, em países como Portugal, 

do trabalho independente. Estes processos de flexibilização qualitativa da mão-de-obra, 

admite Wolbers (2003: 134), têm sido vantajosos para os estudantes que apresentam, para 

os empresários, um factor de atracção particular. Sem responsabilidades familiares, eles são 

uma mão-de-obra disponível para trabalhar em horários que, em geral, os trabalhadores 

adultos e, em particular, as trabalhadoras rejeitam. Aliás, a concentração destes empregos 

nas áreas do comércio e restauração e dos serviços, precisamente os ramos de actividade 

onde o emprego a tempo parcial mais cresceu e em profissões pouco qualificadas são, ainda 

que o autor não refira, alguns indicadores que nos podem levar a admitir a hipótese de que 

existe um mercado de trabalho específico para este tipo força de trabalho, bastante 

qualificada em termos académicos, mas ainda pouco qualificada em termos profissionais51.  

No entanto, este tipo de empregos assume também uma função importante do ponto 

de vista do funcionamento do mercado de trabalho. Tal como os dispositivos de inserção 

profissional contribuem, segundo Rose (1986, 1996), para a difusão de novas formas de 

mobilização da mão-de-obra e, em particular, para a generalização do movimento de 

precarização, também estes empregos flexíveis participam deste movimento. Eles permitem, 

aos estudantes que a eles acedem, a socialização na precariedade; eles criam as condições 

para a difusão de um sistema de disposições que naturaliza a insegurança e normaliza o 

risco e a incerteza, como diria Beck (2001); eles servem, por último, para criar um exército de 

trabalhadores flexíveis, sustenta Tribe (2003).  

Ao contrário do que se verifica nos outros países europeus, em Portugal não se pode 

falar de uma generalização da prática do trabalho remunerado entre a população estudantil. 

                                                
51 Em Portugal, ainda recentemente, uma instituição bancária abriu um call center, em Braga, utilizando como principal 
argumento para a sua localização a existência da Universidade. 
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Quer os dados apresentados por Wolbers (2003: 139) quer os que surgem na investigação 

sobre as condições sociais e económicas dos estudantes do Ensino Superior na Europa 

(HIS, 2005) mostram que é reduzida a percentagem de estudantes portugueses que exerce 

uma actividade remunerada52. Além disso, os valores geralmente apresentados, colocam 

num mesmo grupo, todos os estudantes que trabalham, independentemente do regime em 

que essa actividade é desenvolvida. A excepção a esta categorização encontramo-la no 

trabalho de Balsa et alli (2001). Se bem que a percentagem de estudantes que não exerce 

uma actividade remunerada seja exactamente igual à que consta na investigação 

coordenada pelo HIS (2005)53, Balsa et alli (2001: 26) dividem os estudantes que exercem 

uma actividade profissional em três grupos: os que a exercem a tempo inteiro e que 

correspondem a 8% da amostra, os que a exercem a meio tempo e que totalizam 5,6% e, 

por último, os que a exercem de uma forma irregular e que são 6,3% dos inquiridos.  

Ora, o facto de se ter ou não um trabalho remunerado e o regime em que ele é 

realizado são, em nosso entender, aspectos importantes que configuram modos de inserção 

diferentes no mundo académico, com implicações nas trajectórias académicas e, fazendo 

eco dos discursos dos economistas, com implicações também elas diferenciadas no 

percurso profissional futuro. Por tudo isto, mas também porque nos temos vindo a deparar 

com um número crescente de estudantes que exercem uma actividade remunerada sem que 

possam ser considerados “verdadeiros” trabalhadores estudantes54, procurámos, no último 

trabalho que realizámos sobre os diplomados da Universidade de Lisboa (Alves, 2005), 

identificar estes modos distintos de se ser estudante universitário. Os resultados que 

obtivemos revelam uma realidade bastante diferente daquela que os estudos a que nos 

temos vindo a referir retratam. Entre os licenciados que inquirimos, 63% não exerceu 

nenhuma actividade durante o curso, é verdade. Esses fazem parte do que chamamos de 

                                                
52 No estudo coordenado pelo HIS (2005: 38), Portugal é o país com a menor percentagem de estudantes que teve uma 
experiência de trabalho antes de entrar no ensino superior. Aos 19% dos estudantes portugueses que tiveram uma experiência 
de trabalho contrapõem-se os 64% dos estudantes alemães, os 42% de finlandeses e os 35% de franceses. Já na Universidade, 
a percentagem dos estudantes que teve um trabalho remunerado durante o período lectivo ou nas férias é de 20% entre os 
portugueses, enquanto que em países como a Holanda atinge 91% (HIS, 2005: 126). 
53 Em 1997, 80% dos estudantes não exercia uma actividade profissional (Balsa et alli, 2001: 26). 
54 Com efeito, ao longo dos últimos anos temos vindo a deparar-nos com um número crescente de estudantes que exercem uma 
actividade remunerada em regimes que escapam aos requisitos que lhes permitem ser considerados trabalhadores estudantes. 
Nalguns casos, trata-se de trabalhos temporários com contratos de um, dois ou três meses. Mas, na maior parte das vezes, 
essas actividades são exercidas como trabalhadores independentes, em regime de part-time ou de trabalho ocasional. É cada 
vez mais frequente encontrar alunos que trabalham à noite ou durante o fim-de-semana, em centros comerciais ou em call 
centers ou, esporadicamente, como repositores de supermercados, distribuidores de publicidade ou qualquer outro tipo de 
actividade sem carácter regular.  



 211 

estudantes a tempo inteiro, cuja actividade principal e única é estudar55. Mas os restantes 

37% ou tiveram um emprego a tempo inteiro (12,1%) e são os tradicionais trabalhadores 

estudantes ou exerceram uma actividade a tempo parcial (24,9%) e, nesse caso, 

enquadram-se numa nova categoria: a dos estudantes trabalhadores56.  

Estes dados, ainda que confinados à Universidade de Lisboa, mostram que a 

conciliação do estatuto de trabalhador com o de estudante, se bem que não seja ainda uma 

prática generalizada, começa a difundir-se entre estes estudantes universitários. Fica, no 

entanto, por responder o porquê da discrepância de valores entre os diferentes estudos. 

Embora possam existir outras razões57, aquela que se nos apresenta com um maior 

potencial heurístico reside nas características sócio-económicas do território onde a 

Universidade de Lisboa está inserida. A concentração de actividades terciárias que, como 

vimos, são particularmente receptivas a este tipo de força de trabalho, pode, em nosso 

entender, constituir-se num factor explicativo para a percentagem de estudantes 

trabalhadores que encontrámos entre os licenciados da UL e que, provavelmente, não será 

muito diferente da que encontraríamos nos restantes estabelecimentos de Ensino Superior 

de Lisboa. A confirmar-se esta hipótese, será então de admitir que a conciliação deste duplo 

estatuto, em Portugal, tenderá a estar associada à dinâmica económica dos territórios onde 

os estabelecimentos do ensino superior estão sediados. 

Antes de prosseguirmos, recapitulemos os atributos que contribuem para que 

estejamos perante o que Erlich (1998, 2004) chama de novos estudantes e outros apelidam 

de estudantes de massas (Lapeyronnie e Marie, 1992), Dubet, 1994). Os estudantes da 

Universidade de massas caracterizam-se por uma elevada heterogeneidade social e cultural; 

pela diversidade dos projectos que alimentam e das relações que estabelecem com o saber; 

pela forma distinta como constroem a sua experiência estudantil. Os estudantes da 

Universidade de massas são todos estudantes, mas são-no de maneira diferente, como 

afirma Dubet. Eles exercem o seu ofício de múltiplas formas e, cada vez mais, rompem com 

a hegemonia de um dos princípios que presidiu à construção da forma escolar. Para um 

                                                
55 A categoria de estudante a tempo inteiro que criámos é, no entanto, diferente daquela com que trabalham Martins, Mauritti e 
Costa (2005: 27) e que se baseia no auto-conceito dos inquiridos. Ela não é definida com base na forma como os indivíduos se 
posicionam face a duas categorias dadas a priori – estudante ou trabalhador – mas sim construída a posteriori. 
56 Esta tipologia tem, como veremos no próximo capítulo, consistência sociológica, funciona como uma variável explicativa para 
algumas dimensões da trajectória escolar e permite questionar a importância da experiência profissional na primo inserção dos 
licenciados. 
57 Algumas dessas razões podem ser de natureza metodológica e remetendo para a forma como as perguntas foram formuladas. 
No caso do último inquérito aos licenciados da UL, perguntou-se se durante o curso tinha exercido alguma actividade 
remunerada e se tinha sido exercida a tempo inteiro ou a tempo parcial.  
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número crescente destes novos estudantes, não há um tempo para aprender e um tempo 

para trabalhar. Por isso, conciliar uma actividade remunerada com o ofício de estudante é 

uma prática que não tem parado de conquistar adeptos entre os estudantes de massas. 

Porém, para que o retrato fique completo, falta ainda acrescentar uma última característica. 

O estudante da escola de massas é, maioritariamente, do sexo feminino. 

Na verdade, uma das transformações mais marcantes que tem ocorrido na 

população estudantil é a sua crescente feminização. Portugal é, mesmo, um dos países 

europeus onde este fenómeno mais se faz sentir, com o contingente feminino a ultrapassar 

largamente o masculino (Gráfico nº2).  

Gráfico nº2 
Composição sexual dos estudantes do ensino superior (%) 
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Fonte: HIS (2005: 26) 

 

Mas Portugal foi também, segundo Machado e Costa (1998: 29), um dos primeiros 

países a superar a hegemonia masculina no Ensino Superior. A inversão de posições, 

afirmam, verificou-se primeiro em França, na Suécia e em Portugal e só nos anos noventa se 

estendeu a Espanha, Dinamarca e Finlândia. Com efeito, o ano lectivo de 1986-87 marca, no 

nosso país, o fim da supremacia masculina neste nível de ensino. Pela primeira vez, a 

percentagem de raparigas matriculadas é superior à dos seus colegas do sexo masculino: 

50,2% versus 49,8%. Contudo, esta inversão de posições, começa a desenhar-se muito 

antes, mais precisamente, na década de sessenta (Quadro nº11). 
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Quadro nº11 
Evolução da taxa de feminização no ensino superior (%) 

Anos lectivos Taxa de feminização 

1940-41 a ) 18,9 
1950-51 a) 24,8 
1960-61 b) 29,1 
1965-66 b) 37,1 
1970-71 b) 44,4 
1980-81 b) 45,0 
1986-87 b) 50,2 
1990-91 b) 55,5 
1997-98 c) 55,8 
2005-06 d) 55,2 

Fonte: a ) M. Alves (2003: 63); 
b) Barreto (2000: 108); 
c) Medina e Duarte (1999: 18); 
d) OCES (2006) 

 

Nos finais da década de sessenta, já Sedas Nunes (2000: 121) afirmava, 

relativamente à participação feminina na população universitária, que a situação portuguesa 

era das mais favoráveis, no plano internacional. Na origem desta afirmação estava a elevada 

taxa de feminização que se verificava no nosso país. Portugal era, nessa época e no 

conjunto de cinquenta e nove países, o décimo terceiro com mais raparigas matriculadas na 

Universidade (Nunes, 2000: 122-125). Neste grupo “pioneiro” que integrava os EUA e a 

URSS, cinco outras repúblicas socialistas, dois países da América Latina e as Filipinas, 

Portugal, com uma taxa de feminização de 35,4%, era, em conjunto com a Finlândia e a 

França, dos países da Europa Ocidental onde a procura social deste nível de ensino, por 

parte da população feminina, mais se fazia sentir.  

A supremacia relativa das raparigas na Universidade dos anos sessenta é para 

Sedas Nunes (2000: 128) o resultado de dois factores. Um desses factores reside na 

rigorosa selectividade sócio-económica do recrutamento estudantil. Mas o que quer Sedas 

Nunes dizer com esta afirmação? A resposta é simples; «As mulheres são, 

proporcionalmente, mais numerosas na Universidade, porque, proporcionalmente também, 

são muito pouco numerosos os estudantes (cujo substancial contingente seria constituído 

por homens) provenientes dos mais vastos e não privilegiados estratos da população 

nacional», explica Sedas Nunes (2000: 127). Em resumo, as mulheres acedem à 

Universidade, porque os homens das classes mais desfavorecidas estão dela excluídos, 

caso contrário, elas não estariam lá. E como explicar então, que seja nos países onde existe 

uma maior percentagem de filhos da classe trabalhadora na Universidade que se verifique 
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também uma maior taxa de feminização58? É certo que Sedas Nunes (2000: 121) nos diz 

que nesses países há políticas deliberadamente orientadas para fomentar o acesso das 

mulheres à Universidade, contudo esta afirmação dilui-se com o desenrolar do texto e é, em 

última análise, se não contraditória pelo menos dissonante com o principal argumento que 

suporta a sua explicação. Além disso, como explicar a presença feminina nos países onde os 

filhos do operariado e do campesinato têm uma presença francamente superior à que se 

verifica em Portugal e onde não existem políticas orientadas para promover o acesso à 

Universidade por parte das raparigas59?  

O segundo factor, mais não é do que uma constatação de facto. A taxa de 

feminização é o resultado, afirma Sedas Nunes (2000: 128), da «acentuada tendência para a 

generalização dos estudos superiores no sector feminino das restritas camadas sociais 

donde promana a grande massa de estudantes». Efectivamente, Sedas Nunes em momento 

algum responde à questão fundamental: Por que razão começam as raparigas a prolongar 

as suas trajectórias escolares?60. A resposta a esta pergunta é-nos dada, alguns anos mais 

tarde, por Vieira (1995: 321) quando, ao analisar o crescimento da população universitária 

feminina, afirma que a nível das representações sociais, o ensino superior passa a ser 

considerado como um destino provável, e possível, acrescentamos nós, para as raparigas, 

não para todas, apenas para aquelas que pertencem às classes detentoras de maior capital 

cultural.  

Mas se o acesso das raparigas ao Ensino Superior é considerado por Sedas Nunes 

(2000: 259-260) como a única explosão escolar vivida em Portugal até aos anos sessenta, 

também é verdade que essa explosão escolar feminina foi perfeitamente localizada. Ela foi, 

como o autor lhe chama, a explosão em Letras (Quadro nº12). 

                                                
58 Referimo-nos, concretamente, à Polónia e à Checoslováquia, com taxas de feminização de, respectivamente, 41,7% e 36,5% 
(Nunes, 2000: 122) e com percentagens de presença de filhos de operários e camponeses de 49,2% e de 46,2% (idem : 305). 
59 Correspondem a esta situação os EUA e a Finlândia. O primeiro tem uma taxa de feminização de 37,2% e o segundo de 
47,2% (Nunes, 2000: 122), enquanto que a percentagem de filhos da classe trabalhadora corresponde, respectivamente a 26,6% 
e 17,2%. Recordemos que Portugal apresentava uma taxa de feminização de 35,4% e a percentagem de filhos de operários e de 
camponeses era de 4,2%. 
60 Aliás, não é só Sedas Nunes que não coloca a esta pergunta. Na mesma época, Bourdieu e Passeron (1964) também não o 
fazem quando analisam os estudantes universitários franceses. A explicação para este “esquecimento” reside, certamente, no 
facto de o universo feminino não ter conquistado um espaço de autonomia no campo científico, o que só virá a acontecer, alguns 
anos mais tarde, como o desenvolvimento dos gender studies. 
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Quadro nº12 
Distribuição sexual dos estudantes  
por ramos de ensino em 1966-67 (%) 

Ramos de Ensino Mulheres Homens 
Letras 38,4 7,2 
Educação (a) 9,1 2,2 
Belas-Artes  3,5 3,0 
Direito 4,7 16,9 
Ciências Económicas e Sociais 6,1 16,5 
Ciências Exactas e Naturais 18,7 6,2 
Engenharia 5,1 28,5 
Ciências relativas à Medicina 13,3 16,1 
Ciências da Agricultura 3,4 1,1 

Fonte: Adaptado de Nunes (2000: 130) 
a) Alunos das Ciências Pedagógicas das Faculdades de Letras 

 
Se, em relação à procura de formação de nível superior por parte das raparigas, as 

explicações avançadas por Sedas Nunes são escassas e pouco convincentes, o mesmo não 

acontece quando analisa a distribuição do contingente feminino pelos vários ramos de ensino 

e, em particular, a sua concentração nos cursos de Letras e de Ciências. Atentemos então, 

nas suas palavras:  

 
«Portanto, a população feminina que aflui às Universidades (...) tem de adaptar-se a 

uma estrutura que – no contexto da sociedade portuguesa – se pode considerar 
«sociologicamente masculina», uma vez que, na maior parte dos seus ramos com significado 
«profissional» claramente definido, opera como via de acesso a posições e funções onde, no 
nosso país, as mulheres não são facilmente integradas e perante as quais se retraem. Supomos 
que é largamente por este motivo que, tão preferencialmente, se dirigem para as faculdades de 
letras e de ciências» (Nunes, 2000: 204). 

 
 Assim, as raparigas ao admitirem como pouco provável o acesso às profissões com 

maior prestígio social, tradicionalmente exercidas por homens, levavam a cabo um processo de 

auto-eliminação que tinha como resultado a escolha dos cursos de Letras e de Ciências, os 

quais estavam predominantemente orientados para preparar professores para o ensino 

secundário. Em suma, as raparigas portuguesas optavam, na sua maioria, pelo ensino enquanto 

que os rapazes apresentavam um leque de escolhas muito mais variado. É precisamente a 

constatação de uma situação semelhante na população universitária francesa que leva Bourdieu 

e Passeron (1964: 91) a afirmarem que as diferenças entre rapazes e raparigas, de um mesmo 

grupo social, não residem nas oportunidades objectivas de ingressar na Universidade, mas sim 

no tipo de curso escolhido. Ora, as escolhas femininas são, na sua opinião, o resultado da 

adesão das raparigas a uma imagem de qualidades e de dons especificamente femininos e que 

permanece ancorada no modelo tradicional da divisão sexual do trabalho.  
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 É certo que muito mudou desde então e que as raparigas têm, agora, uma presença 

maioritária no Ensino Superior, com excepção daquele que continua a ser o último reduto 

masculino: as engenharias. No entanto, como defende Grácio (1997: 47), apesar do declínio das 

representações tradicionais em matéria de género, as escolhas das raparigas continuam a ser 

mediatizadas pelas antecipações profissionais de acordo com essas representações. Hoje, como 

no passado, as estudantes continuam a orientar-se para a docência e para as profissões com 

menor poder. Assim, as suas escolhas continuam a concentrar-se na Formação de Professores, 

nas Humanidades e, mais recentemente, nas Ciências Sociais e ao fazê-lo, elas estão a reduzir 

drasticamente as suas possibilidades de aceder às profissões com melhores perspectivas de 

carreira e melhor remuneradas (Grácio, 1997, Kim e Kim, 2002, Gruel e Thiphaine, 2004).  

Mutações no mercado de trabalho dos licenciados 

 
A massificação do ensino superior trouxe consigo um crescimento, sem precedentes, do 

número de licenciados. As razões que estão na origem do aumento da procura de formação de 

nível superior são várias e algumas foram já referidas ao longo deste capítulo. Contudo, chegou 

agora o momento de as sistematizarmos. Uma das razões tem como fundamento a relação 

virtuosa entre diploma do ensino superior e elevadas recompensas simbólicas e materiais 

(Vieira, 1995, Grácio, 1997). Inalterável ao longo de centenas de anos, é esta relação que tem 

alimentado a procura optimista deste nível de ensino. Na verdade, durante séculos, a posse 

deste título académico garantia a todos os seus detentores o acesso às posições mais elevadas 

na estrutura do emprego e do poder. As transformações que se registaram nas últimas décadas 

vêm, porém, pôr em causa a relação linear entre diploma do ensino superior e posição social. É 

verdade que este diploma continua a ser o único que confere o direito de acesso ao exercício 

das profissões mais qualificadas e melhor remuneradas e a sua posse é indispensável no quadro 

das sociedades credencialistas actuais, porém o aumento do número de diplomados trouxe 

consigo, como sustentam vários autores (Kivinen e Ahola , 1999, Fuente 1995, Pitcher e Purcell, 

1998), uma diminuição drástica dos privilégios sociais que tradicionalmente lhe estavam 

associados. O diploma do ensino superior, garantem Brown e Scase (1994: 166), é actualmente 

apenas uma chave que destranca portas, mas que não dá garantias de as abrir. 

 Se a relação virtuosa entre diploma do Ensino Superior e posição social é uma das 

razões que melhor permite compreender o crescimento da procura social ao longo dos tempos, 

outras há que explicam, no momento actual, a manutenção desta tendência. O diploma do 

Ensino Superior continua a ser encarado, por muitos estudantes e respectivas famílias, como um 

passaporte para o emprego e um seguro contra o desemprego, assegura Vincens (1995: 133). A 
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esta percepção que alimenta a procura optimista deste nível de ensino, procura essa que tem 

vindo a ser objecto de uma ressemantização61, patente, aliás, nas palavras de Vincens, aduz 

Teichler (2000a) um conjunto de razões que, pela sua natureza, estão na origem do que 

actualmente pode ser considerada como uma procura desencantada. Defende Teichler (2000a: 

82) que, apesar da diminuição, em termos absolutos, da rendibilidade individual do diploma do 

Ensino Superior, a atractividade, que este nível de ensino continua a exercer, se deve à 

deterioração do mercado de trabalho para todos aqueles que não possuem uma formação de 

nível superior. Mas esta estratégia de prosseguimento de estudos, este investimento em 

educação, como diriam Schultz (1961) e Becker (1983), é também o resultado, sustenta Teichler 

(2000a: 82), dos reduzidos custos que a frequência deste nível de ensino comporta, fruto quer do 

investimento público, quer, como Vincens (1995) e Albert (2000) defendem, da diminuição dos 

custos de oportunidade em virtude do aumento do desemprego e da reduzida expansão do 

emprego. Uma última razão aproxima-se do que Dubet (1994) apelida de vocação. Sustenta 

Teichler (2000a: 82) que, para além dos aspectos que se prendem com o emprego e a carreira 

profissional, a formação de nível superior é também valorizada por desenvolver a capacidade de 

aprender a aprender, por permitir o enriquecimento cultural, por contribuir, em suma, para o 

desenvolvimento pessoal e social. 

 Independentemente das razões que permitem compreender a expansão do ensino 

superior, o resultado deste fenómeno é inquestionável: o número de diplomados não tem parado 

de aumentar, como demonstram os vários estudos realizados nas últimas décadas62. Portugal 

segue de perto esta tendência, em particular a partir dos anos noventa (Quadro nº13).  

Quadro nº13 
Evolução do número de diplomados 

Ano lectivo Nº de diplomados 
1940-41 a) 2370 
1950-51 a) 1596 
1960-61 b) 2063 
1970-71 b)  3068 
1980-81 b) 10942 
1990-91 b) 18019 
2000-01 c) 49805 
2004-05 c) 58842 

Fonte: a) M. Alves (2003: 103) 
                   b) Barreto (2000: 100); c) DSEI-OCES  

                                                
61 Ao falarmos em ressemantização do conceito de procura optimista estamos a referir-nos ao processo através do qual este 
conceito adquire um novo significado. Na verdade, se a procura optimista do passado era alimentada pela certeza do acesso às 
posições sociais mais prestigiadas, a procura optimista do presente deixa de ter como referente simbólico o prestígio social e 
como referente material as remunerações elevadas e passa a ser alimentada pela expectativa de obter um emprego e de reduzir 
os riscos do desemprego. 
62 Referimo-nos, especificamente, a dois projectos internacionais, realizados no âmbito do programa comunitário TSER (Targeted 
Socio-Economic Research) e aos dois números da revista European Journal of Education, publicados em 1995 e totalmente 
dedicados à analise da relação entre ensino superior r emprego, em vários países da EU. Os resultados dos dois projectos foram 
também objecto de publicação. Um sob a forma de livro (Muller e Gangl, 2003); outro, sob a forma de artigos publicados na 
revista European Journal of Education, num número especial de 2000, intitulado Higher Education and Graduate Employment. 
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O aumento do número de licenciados, e as transformações económicas que se 

verificaram nos últimos anos, têm vindo a provocar profundas alterações no que alguns 

autores designam por mercado de trabalho dos licenciados (Pitcher e Purcel, 1998, Kivinen e 

Ahola, 1999 e Teichler, 2002) e nos privilégios que, durante séculos, estes usufruíram. 

Apesar de se colocar numa perspectiva teórica diferente daquela que orienta, actualmente, a 

reflexão sobre o mercado de trabalho dos diplomados63, o artigo de Alfredo de Sousa, 

publicado em 1968, é um contributo importante para compreender a especificidade desse 

tipo de mercado na sociedade portuguesa dos finais da década de sessenta e para 

caracterizar o que apelidava de classe dos diplomados.  

Defendia Alfredo de Sousa (1968b) que a industrialização e a tecnocratização da 

Administração Pública contribuíram para que aos juristas, aos médicos e aos literatos que 

beneficiavam de prestígio social e político se tenha vindo juntar uma outra categoria de 

licenciados que designa por técnicos. E quem são, afinal, esses técnicos? Para Alfredo de 

Sousa (1968b: 487), a categoria de técnicos engloba os engenheiros, que viram a sua área 

profissional alargar-se; os licenciados em Ciências, que passaram a exercer outras 

profissões que não apenas a docência; os economistas, que começaram a marcar presença 

quer nas empresas privadas quer na Administração Pública; e os investigadores cuja 

profissão passou a ser aceite como uma ocupação permanente. Mas qualquer que fosse a 

profissão exercida, pertencer à categoria de técnico exigia o cumprimento de uma condição: 

a posse de um diploma universitário. Na sociedade portuguesa dos finais dos anos sessenta, 

não havia lugar para os autodidactas e só as credenciais académicas asseguravam o 

ingresso neste grupo sócio-profissional. Por isso, os técnicos eram, na sua quase totalidade, 

licenciados. É precisamente porque a licenciatura dava imediatamente acesso à categoria de 

técnico que Alfredo de Sousa (1968b: 488) afirmava que, para muitos licenciados, o ingresso 

nesta categoria era percepcionado como um direito inerente ao diploma. Aliás, a posse de 

um diploma universitário fazia dos seus detentores, sustentava Alfredo de Sousa (1968b: 

489), um estrato privilegiado pela educação, pelo rendimento e pela partilha do poder de 

decisão e de influência, o que contribuía para que os licenciados se sentissem diferentes do 

resto da população, em virtude da sua posição social e do seu título, que não designava uma 

profissão concreta, mas antes um nível de instrução e um correspondente status social.  

                                                
63 Neste artigo, Sousa (1968b) demonstra que os diplomados constituem uma classe no sentido weberiano do termo. 
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Ora, os aspectos referidos por Alfredo de Sousa aproximam-se bastante daqueles 

que, actualmente, são utilizados por quem defende que existe um mercado de trabalho 

próprio para os licenciados. Hoje, tal como no passado, só os detentores de diplomas do 

ensino superior podem aceder a este tipo de mercado; hoje, tal como no passado, no 

mercado de trabalho dos licenciados estão concentrados os empregos mais qualificados, 

melhor remunerados e com melhores perspectivas de carreira (Pitcher e Purcell 1998); hoje, 

tal como no passado, a estrutura do mercado de trabalho dos licenciados é constituída pelas 

profissões liberais, pelas profissões da área da gestão e da administração, da docência e da 

investigação (Kivinen e Ahola, 1999). No entanto, nem tudo permanece igual e mesmo 

algumas destas semelhanças são, na verdade, ilusórias.  

É verdade que o mercado de trabalho dos licenciados é constituído pelos empregos 

mais qualificados, todavia, ao contrário do que se verificava no passado, nem todos os 

licenciados conseguem a ele aceder, quando terminam a sua formação académica. Na 

origem deste fenómeno, está o desajustamento entre o ritmo de produção dos diplomas e a 

evolução do mercado de emprego. Com efeito, são vários os autores que referem o facto de, 

na maior parte dos países da UE, o aumento do número de diplomados não ter sido 

acompanhado por um upgrading da estrutura de emprego (Wielers e GlebbeeK, 1995, 

Hughes e O’Connell, 1995, Fuente, 1995, Teichler, 2000b, Paul e Murdoch, 2000, Grácio, 

1997). Confrontados com a escassez de empregos adequados ao seu nível de formação, 

muitos licenciados aceitam empregos para os quais têm excesso de qualificações 

académicas. A agregação destas acções individuais está na origem de um fenómeno que os 

economistas designam por sobrequalificação e ao qual já nos referimos no capítulo anterior. 

O que nos interessa agora reter é que, independentemente das razões que estão na origem 

desta decisão64, há licenciados que estão a ser sub-utilizados no mercado de trabalho. Na 

Alemanha, em 1991, entre 8% e 17% dos licenciados tinha um emprego que não exigia um 

diploma do Ensino Superior (Schomburg, 2000: 195). Na Holanda, 35% dos licenciados que 

terminaram a sua formação em 1994-95 ocupava, um ano e meio depois, um emprego que 

não exigia o diploma do Ensino Superior (Allen et alli, 2000: 213). Na Irlanda, em 1986, e um 

ano depois da terminada a licenciatura, 15,2% dos diplomados estava sub-utilizado (Hughes 

e O’Connell, 1995: 88). Mais recentemente, os resultados de um inquérito aplicado a 30 000 

                                                
64 Rubb (2003: 390) apresenta várias explicações para o facto dos licenciados aceitarem um emprego para o qual são exigidas 
qualificações inferiores àquelas que possuem: para uns, trata-se de uma alternativa ao desemprego; para outros, é a melhor 
solução tendo em conta os custos associados à procura de um outro emprego; para outros, é uma forma de adquirir experiência 
enquanto esperam por uma melhor oportunidade. 
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licenciados de dez países da UE, quatro anos depois de terminada a formação, mostram que 

um quinto destes diplomados pouco ou nada utiliza, na sua vida profissional, os 

conhecimentos e as competências adquiridas durante o curso (Teichler, 2000 a: 211). 

Se quanto há existência do fenómeno, não existem dúvidas, o mesmo já não 

acontece quanto à sua duração. Será a sobrequalificação, um episódio pontual e 

temporalmente confinado ao início do processo de inserção profissional destes diplomados 

ou, pelo contrário, transformar-se-á num elemento constitutivo das suas trajectória 

profissionais? Os estudos realizados por cientistas britânicos são conclusivos quanto ao 

carácter estrutural deste fenómeno entre os licenciados, na sociedade inglesa. Battu, Belfield 

e Sloane (1999: 25) mostram que, onze anos após da licenciatura, 38% dos diplomados 

ocupava um emprego que não exigia uma qualificação académica de nível superior. Dolton e 

Vignoles (2000: 183), por seu turno, verificam que, dos 38% dos diplomados que no primeiro 

emprego se encontravam numa situação de sobrequalificação, 30% encontrava-se numa 

situação idêntica, ao fim de seis anos. Por último, Rubb (2003: 392) sustenta que a 

sobrequalificação não é apenas um fenómeno de curto prazo, enquanto os licenciados 

adquirem experiência profissional ou procuram um novo emprego. Ela pode transformar-se, 

para alguns deles, se não numa situação permanente pelo menos num fenómeno dilatado no 

tempo. Também em França, os estudos realizados por Martinelli e Vergnies (1995, 1999) e 

por Giret e Hatot (2001) colocam em evidência o fenómeno da sobrequalificação e a sua 

permanência no tempo, admitindo, contudo, que ele mostra uma tendência para diminuir à 

medida que aumenta a antiguidade no mercado de trabalho. Por tudo isto, a posse de um 

diploma do Ensino Superior já não garante ao seu detentor um acesso imediato e directo aos 

empregos que constituem o mercado de trabalho dos licenciados e esta é uma das razões, 

como sustenta Teichler (2000 a: 81), por que se ouvem, com cada vez mais insistência, 

várias vozes que clamam contra o excesso de diplomados e lamentam a diminuição dos 

privilégios que tradicionalmente estavam associados à posse deste título académico. 

Ora, um desses privilégios é, ainda hoje, a garantia de remunerações elevadas. É 

certo que, como alguns autores admitem, a taxa de retorno do investimento em formação de 

nível superior tem vindo a diminuir (Teichler, 2000 a, Dolton e Vignoles, 2000, Escária, 2006). 

No entanto, o salário médio de um licenciado é, em todos os países, superior ao daqueles 

que não possuem este nível de habilitação, como confirmam os dados apresentados 

anualmente pela OCDE (2006) e os resultados dos estudos a que nos temos vindo a 
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referir65. Portugal é, aliás, um dos países onde a rendibilidade individual do diploma do 

Ensino Superior cresceu de uma forma sustentada entre 1982 e 1993, como demonstra o 

estudo realizado por Grácio (1997)66. Todavia, a década de noventa marca o início de um 

novo ciclo no sistema de remunerações dos licenciados. Os dados apresentados por Escária 

(2006) mostram uma inversão da tendência para o aumento constante dos salários, 

nomeadamente, junto dos recém-licenciados67. Apesar desta mudança, Portugal continua a 

ser, no quadro da UE, o país que melhor remunera os trabalhadores licenciados. O mercado 

de trabalho português apresenta, afirma Pedro Portugal (2004: 79), prémios de licenciatura 

invulgarmente elevados. A taxa de rentabilidade de um curso do Ensino Superior é, segundo 

os cálculos deste economista, de 15%, valor que, nas suas palavras (Portugal, 2004: 80), 

excede claramente o retorno esperado da maior parte das aplicações financeiras, disponíveis 

no mercado de capitais. 

Mas para além da manutenção de alguns privilégios do passado e da intensificação 

dos riscos do presente, o mercado de trabalho dos licenciados tem sofrido, desde os anos 

noventa, uma transformação que altera profundamente um das suas características 

estruturais. Historicamente, o sector público sempre foi o principal receptor dos licenciados. 

Foi-o quando a consolidação dos Estados Nação exigia a criação de um corpo de 

funcionários públicos altamente qualificados; foi-o quando, depois da 2ª Guerra Mundial, a 

criação dos Estados Providência e a implementação de políticas sociais tornavam 

indispensável o recrutamento de uma mão-de-obra com elevados níveis de habilitação 

escolar. No entanto, as sucessivas recessões económicas e a necessidade de manter a 

despesa pública dentro dos limites impostos pela União Europeia, têm contribuído para que, 

a partir dos anos noventa e, em praticamente, todos os países da UE, se assista a uma 

contracção do emprego público. Esta mudança de estratégia, por parte dos Estados, vem 

alterar profundamente aquela que foi, durante séculos, uma das características estruturais do 

mercado de trabalho dos licenciados: o predomínio do emprego no sector do Estado. Neste 

                                                
65 Apesar dos salários dos licenciados serem, em média, superiores aos dos outros trabalhadores, eles apresentam importantes 
variações em função da área de formação. As Engenharias e a Informática são, em todos os países, as licenciaturas melhor 
remuneradas, enquanto que os licenciados em Artes e Humanidades são os que auferem de menores rendimentos do trabalho. 
66 A análise realizada por Grácio (1997: 109), com base nos Quadros de Pessoal, mostra que em 1982 um licenciado ganhava, 
em média, mais 308% do que um trabalhador que não sabia ler nem escrever e mais 112% do que um bacharel e que em 1993 
essas diferenças tinham aumentado, sendo, respectivamente, de 520% e de 141%.  
67 Com base nos Quadros de Pessoal (1992-2002), Escária (2006: 24) afirma: «Verifica-se que em média, no período analisado 
um licenciado quando entra no mercado de trabalho aufere de um salário que é o dobro da média dos salários do conjunto dos 
trabalhadores que entram esse ano. De acordo com os dados apresentados, parece existir uma clara tendência para a 
diminuição dessa diferença, pois no início da década de 90 um licenciado ganhava quase o triplo de um não licenciado, enquanto 
em 2002 ganhava somente 1,7 vezes mais».  
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contexto, não é de estranhar o peso crescente do emprego no sector privado, em particular 

das empresas de grande dimensão, detectado por Vincens (1995) em França, por Kivinen, 

Ahola e Kankaanpaa (1995) na Finlândia, ou ainda por Mora, Garcia-Montalvo e Garcia-

Aracil (2000), em Espanha.  

Em suma, o mercado de trabalho dos licenciados não tem ficado imune às profundas 

transformações que se registam quer a nível do sistema económico quer a nível da estrutura 

de qualificações académicas da mão-de-obra. Detentores de títulos académicos que 

certificam trajectórias escolares longas e qualificantes, os jovens licenciados são, hoje em 

dia, confrontados com um futuro onde a incerteza impera e os riscos espreitam. A 

licenciatura já não garante, a muitos jovens, o acesso imediato aos empregos mais 

qualificados e melhor remunerados e os processos de inserção profissional perderam a 

linearidade que durante séculos os caracterizou, transformando o emprego dos diplomados 

num problema social e político. 

 

A inserção profissional dos licenciados: um processo mais longo e sinuoso 

 
A partir dos anos noventa, o emprego dos diplomados do ensino superior adquire 

uma visibilidade até então inexistente. De grupo privilegiado que sempre foram, os 

licenciados passam a ser encarados como vítimas: vítimas do desemprego; vítimas da 

flexibilização da relação contratual; vítimas dos fenómenos de sobrequalificação e de 

desclassificação social. Os discursos alarmistas sobre o emprego dos licenciados invadem 

os media68 e o pessimismo instala-se um pouco, por todos os países europeus (Teichler, 

2000). No entanto, a multiplicidade de dados disponíveis e de estudos realizados mostra 

uma realidade muito menos negra, da situação profissional dos diplomados do Ensino 

Superior, do que aquela que os debates públicos nos pretendem fazer crer. Na verdade, os 

discursos catastrofistas sobre o emprego dos licenciados ou, melhor dizendo, sobre o 

desemprego, são o reflexo de uma nostalgia que se alimenta de uma imagem idílica de um 

tempo passado, de um tempo onde a licenciatura era o livre trânsito que permitia usufruir dos 

privilégios reservados a uma reduzida elite. Mas estes discursos são também marcados por 

uma forte carga ideológica. Eles resistem a todas as evidências empíricas que põem em 

                                                
68 Em Portugal, este discurso alarmista está presente nos vários trabalhos jornalísticos que, nos últimos anos, têm sido 
publicados nos jornais diários e semanários, em particular, quando são conhecidas as estatísticas do desemprego. 
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causa a realidade que constroem e, como discursos ideológicos que são, transformam os 

juízos de facto em juízos de valor.  

 É um facto que existe desemprego entre os licenciados, mas ele é sempre inferior ao 

dos trabalhadores com menores qualificações académicas (OCDE, 2006, Portugal, 2004, 

Gallag e Oberti, 1996); é um facto que a precariedade se instalou entre os licenciados, mas a 

sua incidência é francamente inferior à dos outros trabalhadores escolarmente menos 

qualificados (OCDE, 2006, Portugal, 2004). Em suma, é verdade que a sua situação se 

deteriorou, mas os licenciados continuam ainda a constituir um grupo privilegiado no 

mercado de trabalho.  

 Porém, as condições favoráveis que gozam os diplomados do Ensino Superior no 

mercado de trabalho não impedem que os processos de inserção profissional se tenham 

tornado mais longos e sinuosos e fortemente dependentes dos ciclos económicos. Com 

efeito, os estudos realizados por Wolbers (2000), Épiphane et alli (2001) e por Marchal, 

Molinari-Perrier e Signot (2004) mostram a existência de uma relação entre uma conjuntura 

de recessão económica e a taxa de desemprego dos licenciados em fase de inserção 

profissional. Contudo, os efeitos da desaceleração económica sobre o desemprego não são 

estritamente conjunturais. Eles tendem a marcar, definitivamente, os percursos profissionais 

dos jovens que ingressam no mercado de trabalho num período de recessão. Como Wolbers 

(2000: 189) demonstra, os indivíduos que entram no mercado de trabalho durante um 

período de desaceleração económica, tornam-se mais vulneráveis ao desemprego ao longo 

da sua vida profissional. Eles ficam mais rapidamente desempregados e permanecem mais 

tempo nessa situação do que aqueles que iniciam o processo de inserção profissional num 

período de crescimento económico. Todavia, os ciclos económicos não têm apenas 

influência sobre o desemprego. Eles estão também relacionados com o tempo necessário 

para a obtenção do primeiro emprego. O estudo realizado por Épiphane et alli (2001: 3) 

mostra como a conjuntura económica favorável em que ocorreu a inserção profissional da 

Geração 98 permitiu que, comparativamente com a Geração 92, uma percentagem mais 

elevada de jovens tenha obtido o primeiro emprego, em menos de seis meses. Mas o 

aspecto mais importante que ressalta deste estudo, e a que os autores fazem referência 

(Épiphane et alli, 2001: 4), reside no facto de que, apesar do crescimento económico 

favorecer todos os jovens, são os que possuem os níveis de qualificação académica mais 

elevados os que dele mais beneficiam. No entanto, o desemprego dos recém-diplomados do 
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ensino superior em processo de inserção não é um fenómeno generalizado, ainda que os 

jovens espanhóis e italianos sejam aqueles que mais são confrontados com esta situação, 

como demonstram vários estudos (Iannelli e Soro-Bonmatí, 2001, 2003, Teichler, 2002, 

Moscati e Rostan, 2000 e Mora, Garcia-Montalvo e Garcia-Aracil, 2000).  

Em contrapartida, a precariedade essa, não tem parado de aumentar. Em França, 

quer a percentagem dos diplomados que acede directamente a um emprego com contrato a 

tempo indeterminado quer a daqueles que se encontram nessa situação ao fim de três anos 

tem vindo a diminuir de uma forma lenta, mas continuada69. Não se pense, contudo, que esta 

é uma tendência exclusiva dos diplomados franceses. Ela tem sido igualmente identificada 

em vários países europeus. Na Alemanha, Schomburg (2000: 195) declara que o número 

dos diplomados que não acede a um emprego regular tem vindo a aumentar; em Espanha, a 

precariedade é um dos maiores problemas dos diplomados, como demonstram os dados 

apresentados por Masjuan, Troiano e Vivas (1999: 238); em Itália, o estudo realizado por 

Cammelli (2006: 14-15), mostra como o ingresso no mercado de trabalho por via de um 

emprego precário não tem, também, parado de aumentar desde 1999; e nem mesmo a 

Noruega fica imune a esta tendência, como Arnesen (2000: 225) demonstra.  

 Em síntese, os processos de inserção dos diplomados do ensino superior são 

fortemente influenciados pela conjuntura económica. Em períodos de recessão económica, o 

acesso ao primeiro emprego torna-se mais demorado e a taxa de desemprego aumenta. No 

entanto, aquela que se apresenta como a características estrutural mais marcante neste 

início de século é, sem dúvida, a precariedade. Os diplomados, como todos os outros 

trabalhadores, não escaparam às estratégias de flexibilização da relação laboral e a 

percentagem daqueles que ingressa no mercado de trabalho, por via de um emprego 

precário, não tem parado de aumentar. No entanto, hoje, tal como no passado, a estabilidade 

aumenta à medida que aumenta a antiguidade no mercado de trabalho, só que este 

aumento, ao contrário do que se verificava antigamente, é mais lento e dilatado no tempo. 

Com efeito, independentemente dos ciclos económicos e das características dos mercados 

de trabalho nacionais, os diplomados precisam, em geral, de mais tempo até encontrarem 

um emprego com contrato sem termo. Mas para além destes factores, outros há que 

                                                
69 A título de exemplo, retenhamos os dados relativos aos diplomados do ensino superior francês, em 1996 e 1998. Em 1996, 
62% dos diplomados celebrou com a primeira entidade patronal um contrato a tempo indeterminado enquanto que, em 1998, 
apenas 48% o fez; três anos depois de concluída a formação de nível superior, 77% dos diplomados em 1996 tem um emprego 
estável enquanto que a percentagem dos que terminaram em 1998 é de 72% (Martinelli e Vergnies, 1999, Couppié, Gasquet e 
Lopez, 2006). 
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influenciam a forma como se desenrolam os processos de inserção. A área de formação e o 

género são, à semelhança do que vimos no capítulo anterior, os dois outros elementos que 

mais influenciam a passagem da Universidade para o mercado de trabalho. O tempo de 

procura do primeiro emprego, a taxa de desemprego, a estabilidade contratual e o nível de 

remuneração são dimensões dos processos de inserção que estão estreitamente 

relacionadas o sexo dos diplomados e com a área de formação. 

 Em Portugal, os estudos sobre a inserção profissional dos diplomados do Ensino 

Superior só se começam a realizar a partir de meados dos anos noventa, fruto quer de uma 

preocupação crescente com o emprego dos licenciados quer da generalização dos 

processos de avaliação da qualidade do ensino superior70. Porém, estes estudos são 

marcados por uma grande diversidade. Esta diversidade está patente nas múltiplas 

estratégias metodológicas adoptadas e nos diferentes tipos de objectos empíricos 

seleccionados. É porque as investigações sobre a inserção profissional dos diplomados do 

ensino superior incidem sobre universos específicos que elas podem ser agrupadas em três 

categorias distintas: as investigações de nível macro, meso e micro.  

Os estudos de nível macro têm em comum o facto de elegerem como objecto 

empírico ou o total de licenciados num determinado ano ou período temporal ou o universo 

de estudantes que concluiu um determinado curso. Em qualquer dos casos, estamos sempre 

perante estudos de âmbito nacional. É nesta categoria que se inserem o trabalho realizado 

por Batista (1996)71, os dois estudos elaborados pelo ODES72 (2000, 2002) e a investigação 

mais recente, coordenada por Escária (2006). Apesar da diversidade das estratégias 

metodológicas73, os dados apresentados traçam um retrato francamente favorável da 

                                                
70 O facto de um dos critérios de avaliação da qualidade da formação ministrada ser a taxa de empregabilidade fez disparar os 
estudos sobre a inserção profissional dos diplomados, apesar de muitos deles não se encontrarem disponíveis. Por este motivo, 
aqueles a que iremos fazer referência são apenas os que foram objecto de publicação. 
71 Apesar desta investigação ter como objecto de estudo o emprego dos diplomados do ensino superior que concluíram a 
respectiva formação entre 1979 e 1990 – sector de actividade onde exerce a profissão, a profissão, a situação face ao emprego e 
o grau de satisfação no exercício da profissão (Batista (1996: 20) - ela contempla, também, algumas questões sobre a inserção 
profissional deste grupo de licenciados, nomeadamente, o tempo necessário para a obtenção do primeiro emprego e o tempo 
necessário para a obtenção de um emprego compatível com a habilitação académica. 
72 O ODES – Sistema de Observação de Percursos de Inserção dos Diplomados do Ensino Superior – foi criado através de uma 
parceria entre o Ministério do Trabalho e Solidariedade e o Ministério da Educação e tinha por objectivo produzir informação 
sistemática sobre a inserção sócio-profissional dos diplomados, seguindo de perto a abordagem teórico-metodológica 
desenvolvida pelo Céreq: realização de entrevistas telefónicas a uma amostra representativa a nível nacional e preenchimento do 
calendário mensal. Apesar das intenções iniciais, o ODES realizou apenas dois estudos: um em 1999, aos diplomados do ano de 
1993/94, nas áreas de Economia, Gestão, Contabilidade, Engenharia, Educadores de Infância e Professores do 1º Ciclo do 
Ensino Básico (ODES, 2000); outro, em 2001, aos diplomados de todas as áreas de formação que terminaram a respectiva 
formação em 1994/95 (ODES, 2002).  
73 O estudo de Batista (1996) baseia-se na realização de entrevistas a uma amostra representativa dos diplomados do ensino 
superior, sendo que a larga maioria das perguntas incide sobre a situação profissional no momento da inquirição. No ODES 
(1999, 2000) opta-se também pelas entrevistas telefónicas aos diplomados, cinco anos depois de concluída a formação 
académica com o objectivo de descrever os percursos de inserção durante esse período. Escária (2006) baseia-se na análise 
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inserção profissional dos diplomados do Ensino Superior. De um modo geral, acedem 

rapidamente ao primeiro emprego. No entanto, o tempo médio necessário para a sua 

obtenção tem vindo a aumentar progressivamente, ao longo do tempo. Com efeito, se 76,9% 

dos licenciados que se formaram entre 1979 e 1990 obteve o primeiro emprego 

imediatamente após ter concluído o curso e 11% demorou no máximo seis meses (Batista, 

1996: 229), já os que terminaram a formação académica, na primeira metade dos anos 

noventa, precisaram de mais tempo para se inserirem na relação salarial. Os diplomados no 

ano de 1994/95 demoraram, em média, seis meses para aceder ao primeiro emprego 

(ODES, 2002: 5), verificando-se diferenças significativas em função da área de formação, do 

sexo e do tipo de estabelecimento de ensino74.  

À rapidez com que estes licenciados se inserem na relação salarial contrapõe-se a 

difusão generalizada dos empregos flexíveis. Contudo, à semelhança do que se verifica nos 

outros países, a antiguidade no mercado de trabalho é acompanhada pelo aumento da 

estabilidade do emprego. Cinco anos após terem concluído a formação, 75% dos licenciados 

tem um contrato de trabalho sem termo, 22% assinou com a entidade patronal um contrato a 

termo certo e 2% exerce a sua profissão em regime de prestação de serviços (ODES, 2002: 

6). A administração pública surge como o maior empregador dos licenciados em Educação, 

Artes e Humanidades, Ciências, e Saúde e Protecção Social, enquanto que o sector 

empresarial emprega, maioritariamente, os diplomados das outras áreas (ODES, 2002: 7). 

Não se trata, contudo, de todo o sector empresarial como demonstra o estudo de Escária 

(2006: 19). Na verdade, são as empresas com 50 ou mais trabalhadores aquelas que mais 

recrutam este tipo de mão-de-obra. À semelhança do que se verifica com a estabilidade, 

também o salário aumenta na razão directa da antiguidade no mercado de trabalho, ainda 

que se registem diferenças significativas em função do sexo e da área de formação75.  

                                                                                                                                          
dos Quadros de Pessoal o que, desde logo, implica que o universo do estudo seja constituído apenas por licenciados 
assalariados em empresas privadas que, na década de noventa, ingressaram pela primeira vez no mercado de trabalho. 
Excluídos desta análise estão todos aqueles que exercem a sua profissão no sector público. Os autores começam por analisar as 
características do primeiro emprego em termos da sua distribuição regional, sectorial, da dimensão das empresas e do nível de 
remuneração, para em seguida se debruçarem sobre o percurso profissional nos três anos seguintes ao ingresso no mercado de 
trabalho. Neste caso, são analisadas a mobilidade de emprego e a mobilidade salarial.  
74 As raparigas demoraram mais tempo do que os rapazes (6,2 meses versus 5,2 meses); os diplomados do ensino superior 
público acederam mais rapidamente ao primeiro emprego do que os do privado (5 meses versus 7 meses); os diplomados das 
áreas de Saúde e de Formação de Professores registaram o tempo médio de obtenção de emprego mais curto e os de Direito o 
mais longo (3 meses versus 17 meses) (ODES, 2002: 5). 
75 De acordo com os dados do ODES (2002: 13) as mulheres estão menos representadas nos escalões mais elevados de 
remuneração e os diplomados em Engenharia, Arquitectura e Construção, Serviços de Transporte são os que detêm maior peso 
nos níveis de remuneração mais elevados. Escária (2006: 25), por seu turno, mostra que são os licenciados em Engenharias e 
em Ciências da Saúde aqueles que, entre 1994 e 2002, auferiram os salários mais elevados. No entanto, o autor chama a 
atenção para o facto de se verificar uma tendência para a convergência salarial quer no que respeita aos diferentes valores de 
troca dos diplomas – as diferenças salariais em função da área de formação têm vindo a diminuir ao longo da década em análise 
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O que estes estudos de nível macro nos revelam é uma situação francamente 

favorável dos processos de inserção profissional dos diplomados, confirmada, aliás, pelos 

próprios,76 e que contraria os discursos catastrofistas dos media e da opinião pública, em 

geral. Os recém-licenciados inserem-se rapidamente no mercado de trabalho, beneficiando, 

é certo, de uma conjuntura económica favorável; exercem uma actividade profissional 

relacionada com a área de formação; estão particularmente protegidos contra o 

desemprego77 e, embora os vínculos contratuais precários sejam a tónica dominante no 

primeiro emprego eles vão sendo, progressivamente, substituídos por contratos de trabalho 

sem termo. 

Uma segunda categoria congrega os estudos que designamos de nível meso. Estas 

investigações têm em comum o facto de elegeram como objecto de estudo empírico os 

diplomados que concluíram uma formação de nível superior num estabelecimento de ensino 

específico ou nos que se encontram sediados numa determinada região. É neste grupo que 

se inserem os estudos sobre a inserção profissional dos licenciados da Universidade de 

Coimbra78 (Serviços Académicos/UC, 1997), da Universidade de Aveiro79 (Arroteia e Martins, 

1998, Martins, Arroteia e Gonçalves, 2002) e da Universidade de Lisboa80 (Alves, 2000b, 

2005) e, por último, o que incidiu sobre os licenciados dos estabelecimentos de Ensino 

Superior localizados na Região do Algarve (Romão 2004)81.  

Os resultados destes estudos, e em particular daqueles que incidem sobre dois 

períodos temporais (Arroteia e Martins, 1998, Martins, Arroteia e Gonçalves, 2002, Alves, 

2000b, 2005), colocam em evidência a fragmentação dos percursos dos recém licenciados. 

Para muitos, a conclusão da formação superior não tem como corolário o ingresso imediato 
                                                                                                                                          
– quer no que se reporta aos salários desiguais que os recém licenciados auferem. Os que iniciam a carreira com salários mais 
baixos registam maiores aumentos nos anos seguintes (Escária, 2006: 51). 
76 A maioria dos diplomados (59,5%) declara estar satisfeita ou muito satisfeita com o seu percurso profissional (ODES: 2002: 
15). 
77 Segundo o estudo elaborado pelo ODES (2002: 4), a taxa de desemprego ao fim de três anos era de 3,2% e ao fim de cinco 
situava-se em 1,9%. Em ambos os momentos, a taxa de desemprego feminina é sempre superior à masculina e os diplomados 
em Artes e Humanidades e Agricultura são os mais afectados. 
78 Neste estudo, foi inquirida uma amostra aleatória dos licenciados que concluíram a formação entre os anos lectivos de 1990/91 
e 1994/95. 
79 Os estudos realizados junto dos diplomados da Universidade de Aveiro compreendem dois períodos temporais. O primeiro 
estudo reporta-se aos diplomados entre os anos lectivos de 1984/85 e 1994/95 e o segundo aos diplomados entre os anos 
lectivos de 1995/96 e 1999/00. A aplicação do mesmo questionário nas duas investigações permite a comparabilidade dos 
resultados, tornando por isso possível identificar as mudanças nos processos de inserção dos diplomados da UA, num período 
temporal superior a uma década.  
80 As duas investigações sobre as trajectórias escolares e profissionais dos diplomados da UL seguem uma estratégia 
metodológica semelhante à que foi utilizada pelos investigadores da UA. O objecto empírico do primeiro estudo foram todos os 
licenciados que terminaram a formação entre 1994 e 1998; o do segundo os que a concluíram entre 1999-2003. Em ambos os 
estudos, foi utilizado o mesmo questionário, o que permitiu identificar as semelhanças e as diferenças nos processos de inserção 
dos licenciados da UL, ao longo de uma década. 
81 O estudo da autoria de Romão (2004) incide sobre uma amostra representativa dos diplomados que concluíram a formação 
nos anos de 1999, 2000 e 2001, em todos os estabelecimentos do Ensino Superior, sediados na Região do Algarve. 
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na relação salarial. O prosseguimento de estudos pós-graduados é uma opção cada vez 

mais generalizada, assim como o são a condição de bolseiros ou de estagiários 

remunerados. Entre os que optam por procurar emprego, a maioria obtém-no em menos seis 

meses, ainda que, uma vez mais, se registem variações significativas em função do sexo e 

da área de formação. A rapidez com que acedem ao primeiro emprego continua, por isso, a 

ser um elemento caracterizador dos processos de inserção dos diplomados do Ensino 

Superior, ainda que a precariedade se tenha intensificado. O desemprego de mobilidade, 

apesar da sua curta duração, mostra tendência para abranger uma percentagem mais 

elevada de diplomados, enquanto que os salários confirmam a tendência detectada a nível 

nacional e internacional para a desaceleração. Mas um dos dados mais importantes destes 

estudos, principalmente, quando comparados com os do ODES (2002), é a degradação da 

situação profissional dos licenciados em Ensino. De uma situação de quase pleno emprego, 

no início da década de noventa eles são agora, neste início de século, os que mais 

dificuldades enfrentam para se inserir no mercado de trabalho.  

Em suma, nestes últimos anos, assiste-se a uma ligeira deterioração dos processos 

de inserção profissional dos licenciados, principalmente no que respeita à remuneração e à 

estabilidade. Em contrapartida, a obtenção do primeiro emprego continua a pautar-se pela 

rapidez e a adequação entre o curso frequentado e a profissão exercida é a tónica 

dominante.  

A última categoria congrega os estudos de nível micro. Estas investigações 

distinguem-se das anteriores por incidirem sobre os diplomados de um ou mais cursos, mas 

nunca sobre a totalidade dos licenciados de um estabelecimento de ensino. Aliás, muitas 

destas investigações são realizadas no âmbito dos processos de avaliação interna e/ou 

externa dos cursos de licenciatura. É neste grupo que se integram o estudo elaborado por 

Gonçalves (2000, 2001) sobre a inserção profissional dos licenciados de alguns cursos da 

Universidade Braga, os realizados por Lourenço e Mendes (1999, 2002) junto dos 

diplomados de algumas das licenciaturas ministradas no Instituto Superior Técnico, os 

levados a cabo por Vieira e Matos (2001 a, 2001b) e que incidiram sobre os licenciados, pela 

Universidade de Évora, em Biologia e em Matemática Aplicada, o que foi realizado por um 

equipa de investigadores (Cândido et alli, 2004) e cujo objecto empírico foram os licenciados 

em Economia e Gestão de Empresas da Universidade do Algarve. É também neste grupo 

que se inscrevem as investigações, de cariz mais académico, realizadas por Marques 
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(2004), sobre os licenciados em Engenharia Civil e Informática de Gestão pela Universidade 

de Braga, e por M. Alves (1998, 2003) que analisou a inserção profissional dos diplomados 

de quatro cursos da área de Gestão e dois da de Informática e, mais recentemente, se 

debruçou sobre os licenciados pela Faculdade de Ciências e de Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa. 

A inserção profissional dos diplomados do ensino superior é, hoje em dia, uma 

problemática que faz parte da agenda política em praticamente todos os países 

industrializados. A perda de alguns dos privilégios, que desde séculos usufruíram os 

detentores de títulos que sancionam trajectórias de sucesso neste nível de ensino, tem 

despoletado um aceso debate sobre a sua situação no mercado de trabalho, ao qual os 

estabelecimentos de ensino superior não têm escapado82. Portugal não foge a esta 

tendência e os últimos anos têm sido marcados pela proliferação de investigações, 

realizadas no quadro de diferentes Universidades, que se destinam a analisar os processos 

de inserção profissional dos respectivos licenciados. O retrato que estes estudos traçam é 

em tudo semelhante ao que se verifica nos restantes países da UE. Os diplomados do 

Ensino Superior continuam a gozar de uma situação francamente favorável no mercado do 

trabalho e que pouco ou nada tem em comum com os discursos alarmistas produzidos pelos 

media e de que a opinião pública faz eco. É verdade que a precariedade está mais difundida 

e a estabilidade demora mais tempo a chegar, mas as vantagens comparativas do diploma 

do Ensino Superior no mercado de trabalho, em geral, e nos processos de inserção 

profissional, em particular, continuam a ser inquestionáveis, quer em Portugal quer nos 

restantes países da UE.  

                                                
82 Com efeito, na maior parte dos países desenvolvidos, a Universidade encontra-se sobre o fogo cruzado das famílias, dos 
estudantes, das opiniões públicas e do poder político. Pressionadas a prestar contas sobre a qualidade da formação ministrada e 
avaliadas com base nas taxas de empregabilidade dos seus diplomados, as Universidades têm vindo a transformar-se, nas 
palavras de Kivinen e Ahola (1999: 205), em verdadeiras agências de emprego, ao mesmo tempo que, como sustentam Burke e 
Johnstone (2004: 30), têm procurado responder às pressões daqueles que as concebem apenas como um meio para obter um 
emprego, intensificado o carácter profissional da sua formação, deslocando o curriculum de uma perspectiva mais humanista e 
liberal para uma outra mais instrumental e vocacionalista.  
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