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Resumo

Este trabalho de investigação pretende contribuir para a reflexão sobre o papel das
Instituições de Ensino Superior (IES) em Portugal, na formação dos estudantes
“Maiores de 23 anos”, tal como têm sido designados de forma mais comum, os
Estudantes Adultos Não Tradicionais (EANT).

O Sistema Português de Educação encontra-se assente na Lei de Bases do Sistema
Educativo n.º 46/1986 de 14 de outubro. Porém, esta tem vindo a sofrer profundas
alterações no sentido de corresponder às novas políticas europeias e nacionais. No
que se refere à política do ensino superior português, esta Lei passou a incluir
recentemente como um dos seus princípios orientadores, a promoção da igualdade de
oportunidades para todas as pessoas que desejem candidatar-se a este nível de
ensino, numa perspetiva de formação ao longo da vida.

A Lei n.º 49/2005 de 30 de outubro é exemplo destes ajustamentos encontrando-se
em consonância com o Processo de Bolonha. De uma forma geral, os objetivos visam
promover o acesso ao Ensino Superior (ES), melhorar a qualidade bem como a sua
pertinência e aumentar a mobilidade e o emprego dos seus estudantes.
Desde então, “Novos públicos” agarram a oportunidade para se candidatar ao ES
como referido na Lei acima mencionada, no seu artigo 12.º, n.º 5, alínea a),”O mesmo
acesso será permitido através do Decreto-Lei n.º 64/2006, aos “Maiores de 23 anos”,
independentemente da habilitação desde que provem as suas capacidades através de
um exame específico”.

Trata-se de uma Lei revolucionária na medida em que coloca um ponto final no velho
sistema designado por exames “ad-hoc” que restringia o acesso de público adulto ao
ensino superior, como se analisará nesta investigação. Ao mesmo tempo esta Lei é
responsável pela introdução de um sistema flexível que deixa autonomia às IES de
poderem escolher os estudantes de acordo com a experiência profissional. A nova
política portuguesa permite que os EANT possam candidatar-se ao ES como nunca se
tinha verificado. As regras e regulamentações desta realidade estão suportadas pelo
Decreto-Lei n.º 64/2006.
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Contudo, desde então, o ES passou a enfrentar novos desafios resultantes do acesso
de público não tradicional e das mudanças sociais e políticas.

Embora esta forma de acesso tenha vindo a ganhar expressão, sendo cada vez maior
o número de pessoas que a procuram, perduram dúvidas e desconfianças quanto à
garantia de qualidade de ensino das IES, desconhecendo-se o trabalho que estas têm
vindo a produzir neste campo e desconhecendo-se igualmente o trabalho que o
próprio público em causa tem vindo a representar.

Esta investigação incidirá, sobretudo, na comparação das experiências e práticas de
duas instituições de ensino superior, o Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e a
Universidade de Lisboa (UL) e sobre as quais existem já informações tratadas.

A escolha destas duas instituições foi uma decisão por conveniência pois por um lado,
estuda-se a realidade de um politécnico na região de Leiria e a realidade de uma
universidade na região de Lisboa. A distância geográfica entre as duas cidades
permitiu conciliar o estudo e todo o trabalho de campo inerente.

Palavras-chave:
Maiores de 23 anos; Aprendizagem ao Longo da Vida; Educação e Formação de
Adultos; Sistemas de Educação; Acesso ao Ensino Superior; Novos Públicos;
Acreditação de Aprendizagens Não Formais.
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Abstract

The aim of this research is to contribute towards an analysis of the role of the
Portuguese Higher Education role in the teaching students “over 23 years old”, as they
are usually called when referred to Non-Traditional Students.

The Portuguese Educational System is based on the Educational System Law no
46/86, 14th of October. However, this Law has been changing in order to correspond to
the new European and national policies. Regarding Portuguese Higher Education
policy this Law recently included the promotion of equal opportunities as one of its
guiding principles for those who want to apply for this learning degree, thus attracting
new people to “lifelong learning”.

The Law no 49/2005, 30th October is one of the example of these adjustments in the
Portuguese Higher Education System, in agreement with the Bologna Process. In a
general way, these objectives aim to promote the access to Higher Education, improve
its quality as well as its relevance and increase mobility and employment of its
students.
In compliance with the law, “new people” have now the opportunity to apply to Higher
Education, like it is referred by the above mentioned Law (article 12th, no.5) “…the
same access will be allowed according to the Government through the Decree Law no
64/2006, people over 23 years old, even if they don’t have the appropriate degree but
wish to prove their abilities through a specific examination”.
This is a revolutionary law since it put an end to the old system called “ad-hoc”
examinations, which restricted access to adults to higher education as will be explained
further in this study. At the same time this Law is responsible for the introduction of a
flexible education system with institutions having autonomy to select adult students,
according to their experience. The new Portuguese policy allows the admission to
Higher Education of non-traditional students as never before. The rules and regulations
of this reality are supported in the Decree-Law no 64/2006.
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Therefore, the Portuguese Higher Education started to face the challenges and
consequences of teaching non-traditional students resulting from social and political
changes.

Although this new way of access has been gaining expression, with an increasing
number of people seeking it, some doubts and misgivings still exist concerning
teaching quality from Higher Education Institutions, by ignoring the work that this group
has developed.

This research focuses mainly on the comparison between the experiences and best
practices both in the Polytechnic Institute of Leiria and in the University of Lisbon for
which data can be found.

The choice for these two institutions was a decision of convenience; we will study a
polytechnic in the Leiria region and a university in the Lisbon region as well. The
closeness of the two cities makes the study and the fieldwork possible.

Key words:
Over 23 years old; Long Life Learning; Adult Education and Training; Educational
system;

Admission

to

Higher

Education;

New

public;

Learning

Non-formal

Accreditations.
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Introducción
Este trabajo de investigación pretende contribuir al estudio y reflexión de la
intervención de las instituciones de Enseñanza Superior en Portugal, en la formación
de “Mayores de 23 años”.

El acceso a la Enseñanza Superior por parte de los adultos en Portugal esta sufriendo
significativos y profundos cambios en los últimos tiempos. Hasta hace poco mas de
siete años se realizaba a través de un régimen nacional de exámenes “ad hoc” que se
reveló poco flexible y atractivo y mediante el cual eran pocas las personas adultas que
accedían a la Enseñanza Superior.

En el 2006, el cambio de la legislación vigente mediante la Ley 64/2006 permitió a las
Instituciones de Enseñanza Superior en Portugal realizar “Pruebas Especialmente
Adecuadas” para el acceso de las personas adultas con edad igual o superior a 23
años. Este desafío, que permite a estas instituciones abarcar nuevos públicos, está
fundamentado en los criterios y legislación enmarcadas en las políticas europeas del
“Aprendizaje a lo largo de toda la vida”, y de la necesidad de fomentar la formación
específicamente dirigida a la población adulta que necesita renovar su preparación
para el trabajo y el empleo.

Las nuevas formas de acceso para el perfeccionamiento y mejora formativa de la
población adulta vienen ganando partidarios, y es cada vez mayor el número de
personas que las demandan y participan en ellas. También es cierto que perduran
algunas dudas y desconfianzas en cuanto a la garantía de calidad de este tipo de
formación en las instituciones de Enseñanza Superior.

Esta tesis doctoral estudia y analiza esta fundamentación sobre la Enseñanza Superior
en Portugal, junto con los procesos de democratización y los nuevos desafíos que se
vienen dando para el público adulto de los tiempos actuales, ante las nuevas
necesidades de formación para una mejora y adecuada integración laboral. Se
analizan las experiencias formativas desarrolladas en el Instituto Politécnico de Leiria y
en la Universidad de Lisboa, y se establece un análisis detallado de sus diferentes
programas y de sus prácticas formativas.

La elección de estas dos instituciones es selectiva, por cuanto el Instituto Politécnico
de Leiria de fácil acceso para mi, es pionero en estos programas para la población de
9

la región de Leiria y la Universidad de Lisboa es también fundamental para todo el país
y sin duda en la región de Lisboa. La distancia geográfica entre las dos ciudades me
ha facilitado como investigadora obtener una muestra representativa.

1. Finalidad y objetivos del estudio

Cuando inicié mi colaboración en IPL, asistí al cambio de legislación y a la posibilidad
de que los “Mayores de 23 años” pudieran ingresar en carreras superiores y
específicas de esta Institución. Poco después me convertí mediante mi trabajo en
persona responsable del Curso Preparatorio de los Mayores de 23 años, lo que me ha
permitido conoce, analizar y reflexionar desde dentro todo este cambio, adaptación y
realidad educativa.

Por esta razón y porque en el pasado siempre me interesó la formación y educación
de adultos, me he sentido muy motivada para llevar a cabo la investigación.

En esta tesis doctoral, se pretende comprender cuál(es) la(s) contribución(es) de las
IES en la formación de los estudiantes “Mayores de 23 años” y qué desafíos se
presentan frente a la llegada de nuevos públicos.

En su desarrollo se han tenido en cuenta los siguientes objetivos generales:

1. Comprender la evolución de la Enseñanza Superior (universitaria y politécnica)
para el desarrollo y contribución en la formación de los estudiantes “Mayores
de 23 años” en Portugal.
2. Valorar la importancia que los cursos preparatorios de los estudiantes
“Mayores de 23 años” tienen para la formación de la población adulta en
Portugal.
3. Conocer las especificidades de distintas modalidades de acceso de los
estudiantes “Mayores de 23 años” en las dos IES: Instituto Politécnico de Leiria
(IPL) y Universidad de Lisboa (UL).
4. Analizar el éxito y satisfacción de los alumnos provenientes de las modalidades
de acceso de los estudiantes “Mayores de 23 años” que cursan las carreras
superiores del IPL y de la UL, según la opinión de los profesores.
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5. Analizar el éxito y satisfacción de los estudiantes provenientes de las
modalidades de acceso de los “Mayores de 23 años” que cursan las carreras
superiores del IPL y de la UL, según la opinión de los alumnos.
6. Estudiar la relación del perfil personal, escolar, profesional y académico de los
alumnos que cursan las carreras superiores con las modalidades de acceso de
los estudiantes “Mayores de 23 años”.

2. Fundamentación teórica

Se profundiza en este análisis, en la evolución del sistema de Enseñanza Superior en
Portugal desde el inicio del siglo XX, y más especialmente en las etapas o fases de
mayores y profundos cambios, como lo fueron el 25 de abril de 1975 y la integración
en la CEE, posterior UE.

Se tratan los nuevos desafíos que comporta este desarrollo político para la
democratización de la Enseñanza Superior y los cambios que con ello se potenciaron.
También nos referimos a las políticas educativas europeas y nacionales que mayor
impacto han tenido en la Enseñanza Superior en Portugal.

Se reflexiona sobre conceptos básicos y fundamentantes para la comprensión de este
proceso como son el principio de Igualdad de Oportunidades, y el Aprendizaje a lo
Largo de la Vida para la mejora y adecuada integración en el mundo laboral.

La metodología utilizada en esta fundamentación teórica está basada en el análisis
bibliográfico, mediante búsquedas documentales, estudio y análisis en libros, revistas,
tesis, monografías, actas, artículos, Internet, registros académicos, estadísticas y otros
documentos de interés para los objetivos propuestos.
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3. Estudio empírico

3.1.

Metodología e instrumentos de acceso a los datos

La metodología de esta investigación se compone de una primera parte teórica, ya
señalada, y del correspondiente estudio empírico. Como instrumentos para la recogida
de datos en el análisis empírico, recurrimos a aplicar cuestionarios al alumnado y
entrevistas en profundidad al profesorado y alumnado de las instituciones de
Enseñanza Superior señaladas.

De los cuestionarios enviados obtuvimos un total de 1146 respuestas válidas: 616
correspondientes al Instituto Politécnico de Leiria y 530 referidas a la Universidad de
Lisboa.

Se realizaron nueve entrevistas en profundidad a los profesores de la Universidad de
Lisboa, una por cada Facultad y cinco entrevistas a los profesores del Instituto
Politécnico de Leiria, una por cada Escuela. En total, han sido catorce entrevistas
realizadas a profesores.

Igualmente se llevaron a cabo tres entrevistas a alumnos del Instituto Politécnico de
Leiria y dos a alumnos de la Universidad de Lisboa. En total, fueron cinco los alumnos
entrevistados.

Los datos obtenidos nos han permitido comprender y valorar diferentes perspectivas
según los profesores y según los alumnos, poder comparar las dos instituciones
analizadas y así obtener resultados fundamentales para las conclusiones.

3.2.

Análisis de los datos

Para el análisis de datos de los cuestionarios recurrimos a la aplicación estadística
SPSS y complementamos la información a través de tablas de frecuencias referidas a
las respuestas obtenidas, para conseguir poner en claro el sentido de las respuestas
correspondientes a cada ítem.
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Como en este estudio, se han analizado dos instituciones, se ha procedido al análisis
inferencial de las variables que se consideraron más pertinentes en este contexto, en
cada una de las instituciones. Posteriormente se procedió al análisis inferencial en las
dos instituciones, considerando las variables en estudio:
Cuadro 1 – Variables en estudio en las dos instituciones
Conocimiento y Competencias
Instituciones de enseñanza superior (IPL y UL)
Género
Instituciones de enseñanza superior (IPL y UL)
Nivel escolar antes de entrar en la enseñanza superior
Instituciones de enseñanza superior (IPL y UL)
Tipo de preparación antes de entrar en la enseñanza superior
Instituciones de enseñanza superior (IPL y UL)
Estaba bien preparado antes de entrar en la enseñanza superior
Instituciones de enseñanza superior (IPL y UL)
Relación de la actividad profesional con el curso
Instituciones de enseñanza superior (IPL y UL)
Motivos para estudiar
Instituciones de enseñanza superior (IPL y UL)
Tener buenos profesores como fator de progresso
Instituciones de enseñanza superior (IPL y UL)
Las dificultades para conciliar la vida familiar y profisional
Instituciones de enseñanza superior (IPL y UL)
Se considera tan bueno como cualquier otro compañero que viene de un trayecto regular
Satisfacción/expectativas
Instituciones de enseñanza superior (IPL y UL)
Volvería a candidatearse a la ES
Instituciones de enseñanza superior (IPL y UL)
Grado de satisfacción/éxito

En cuanto al análisis de contenido de las entrevistas tras su transcripción, fueron
construidas tablas de análisis organizadas por categorías y subcategorías para hacer
la lectura más comprensible y objetiva.

A continuación se recodificaron las categorías y las subcategorías en dimensiones
para un análisis más simple y realista, de acuerdo con el siguiente ejemplo:
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Cuadro 2 – Temas estudiados para explicar el éxito y satisfacción de los estudiantes
"Mayores de 23 años"
Tema

Tema 1

Tema 2

Tema 3
Tema 4
Tema 5

Temas estudiados
Perfil de los Mayores de 23 años
Características generales
Antes del ingresso-Expectativas
En el transcurso de la carrera-Motivaciones
Dificuldades y plusvalías
Similitudes com otros perfiles
Casos de éxito
Acesso a través de las Pruebas
Características - Potencial de las Pruebas
Valor para la EnseñanzaSuperior
Envolvimiento de las IES
Estratégias para superar dificuldades
Curso Preparatório y Talleres de Preparación
Comparación com otros países
Otras formas de acesso
Sugerencias/criticas

Dimensiones explicativas para el éxito y satisfaccíon
Dimensión sociodemográfica
Dimensión expectativas y motivaciones
Dimensión resultados obtenidos

Dimensión roportunidad

Dimensión contribución de las IES

Dimensión sugerencias

Finalmente, a partir del conjunto resultante del análisis descriptivo y del análisis
inferencial de los cuestionarios y del análisis de contenido de las entrevistas, se ha
procedido a la elaboración de las conclusiones, dejando pistas para investigaciones
futuras.

4. Conclusiones

Con base en la discusión de los resultados obtenidos a través de los cuestionarios y
entrevistas realizadas, es posible presentar las conclusiones que se siguen:

1. Con respecto al primer objetivo: Comprender la evolución de la Enseñanza Superior
(universitaria y politécnica) para el desarrollo y contribución en la formación de los
estudiantes “Mayores de 23 años” en Portugal, se aborda en los capítulos 1, 2, 3 y 4,
en los que se analizan en profundidad las principales políticas europeas y nacionales
que contribuyeron a los grandes cambios que se han originado en la Enseñanza
Superior Portuguesa. Fueron estas acciones responsables las que contribuyeron a la
aparición de nuevos públicos para la enseñanza Superior, y especialmente para los
programas de los “Mayores de 23 años”.

La Enseñanza Superior dejó de ser un nivel de enseñanza de elites, asequibles
únicamente a algunos alumnos provenientes en su mayoría de una elite de nivel
sociocultural elevada y llegó a abrir sus puertas a un público más amplio en los últimos
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siete años, el público no tradicional, pero aún representan una minoría en el mundo
académico.

Concluimos en este punto, que la Declaración de Lisboa 2002, es un punto de inflexión
y cambio, una vez que se promueve el concepto de Aprendizaje a lo largo de la Vida y
estimula a mayores inversiones en la educación y en la formación de las personas.

En este seguimiento, ha surgido la preocupación con la igualdad de aprendizajes
independientemente do local e forma como son obtenidas. El nuevo régimen de
ingreso en la ES de los estudiantes “Mayores de 23 años, se encuadra en el política
de promoción de igualdad de oportunidad.

El año 2006 es un momento muy significado en la historia de la educación portuguesa,
porque permite que los adultos “Mayores de 23 años” puedan acceder a la enseñanza
superior por una vía diferente de aquella que era la tradicional. Este cambio de
legislación de 2006, para el nuevo acceso de los “Mayores de 23 años” permitió
también a las IES afirmar su autonomía y explorar nuevos públicos, convirtiéndose
también ellas mismas en sujetos de aprendizaje. Contribuyó sin duda a dinamizar la
formación de nivel superior en una determinada franja de edades de la población que
hasta aquella fecha tenía poca presencia entre su alumnado. Década atrás las IES no
conocían esta población tan bien como se las conoce actualmente. Ha habido
evolución en la forma cómo se van organizando y en la manera de tratar y atender a
este público como una oportunidad.

En este seguimiento, y frente a los distintos cambios de paradigma que se verificaron
en los últimos años, las instituciones de Enseñanza Superior (IES) se ven
confrontadas con nuevos y exigentes desafíos que las llevan a tener que mirar hacia el
estudiante de una manera algo diferente. Es fundamental que el estudiante que
proviene de un trayecto llamémosle normal, en los programas para los “Mayores de 23
años” se adapte, y que para contribuir a ello, las IES promuevan dinámicas de factores
diversos como es el caso de servicios, recursos, autonomía y competencias
transversales para ayudar en el proceso de transición y adaptación.
Importa destacar que los estudiantes “Mayores de 23 años” o EANT se encuentran en
minoría en la ES y que su participación está apremiada por factores estructurales que
en el futuro podrían ser revisados, tales como la cuestión de la distribución de plazas
(vacantes) para estos estudiantes.
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Podemos afirmar que es un hecho, a pesar de la evolución registrada en las últimas
décadas, que la población portuguesa todavía presenta niveles educacionales muy
bajos, sobre todo cuando lo comparamos con otros países de la OCDE y UE. Por esta
razón, se han implementado muchas políticas dirigidas a jóvenes alumnos y adultos,
para poderlos integrar en el sistema de enseñanza, y mantenerlos hasta la finalización
de la enseñanza obligatoria, aumentando así, de forma global el nivel de cualificación
de la población.

Se pone de manifiesto que desde este momento, en Portugal, la mayoría de las IES
promueven el acceso de los estudiantes “Mayores de 23 años” para sus carreras
superiores.

Se concluye así que el potencial de crecimiento de la demanda de este tipo de
formación es elevado, así como su papel en la cualificación de la población adulta y en
el incremento del aprendizaje a lo largo de la vida. La mayor transformación de la
sociedad portuguesa, en el sentido de una auténtica democratización de la sociedad
portuguesa, está ocurriendo por vía de la educación y porque se realiza a nivel
nacional, tocando todas las fachas etarias.

Las instituciones de ES contribuyen en la formación de estos estudiantes a través de
distintas modalidades de ingreso y de estrategias de acompañamiento a lo largo del
trayecto de los cursos superiores.

Además de esta toma significada de conciencia y responsabilidad sobre la temática
tratada, esta investigación me permite concluir que el Instituto Politécnico de Leiria y la
Universidad de Lisboa se encuentran alineados con las políticas nacionales e
internacionales, en el sentido que se articulan con los actores de la región e invierten
en la promoción de trayectos de Aprendizaje a lo largo de la Vida para la población
activa.

En suma, la Enseñanza Superior evolucionó extraordinariamente al abrirse a nuevos
públicos pues, al permitir el aprendizaje a lo largo de la vida y el derecho a la igualdad
de oportunidades de todos los ciudadanos, está contribuyendo para la evolución de
una sociedad y de un país que necesita de todos y de todo, para hacer frente a un
momento histórico difícil de perfilar, pero que es más fácil de superar con conocimiento
y educación.
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2. Referido al análisis para: Valorar la importancia que los cursos preparatorios de los
estudiantes “Mayores de 23 años” tienen para la formación de la población adulta en
Portugal (segundo objetivo), se concluye que debido al Decreto ley nº 64/2006, fueron
posibles cambios múltiples y profundos en este nivel.

Las conclusiones para este objetivo son estudiadas y obtenidas esencialmente en el
capítulo 3, 4 y en el 6, basándonos en las entrevistas realizadas al profesorado y al
alumnado.

Una gran mayoría de IES, promueve las actividades de preparación para promover el
éxito de los candidatos en el acceso el ES a través de Cursos Preparatorios, Talleres
de Preparación, cursos libres e

aulas libres). Estas acciones son de diferentes

características, pero con el mismo objetivo: proporcionar éxito a los candidatos que
han llegado a darse cuenta en las Pruebas y proporcionar también el progreso y
integración en la educación superior.

Esta actitud es fruto de una toma de conciencia y responsabilidad de que es necesario
preparar a la población que se pueda encontrar alejada del sistema de enseñanza
desde hace algunos años. Y por otro lado, se trata de un momento y una oportunidad
para que las IES puedan ampliar su oferta formativa a nuevos públicos y de este modo
trabajar para cautivar y acoger nuevas personas. Esta realidad permite, sin embargo,
concluir que el trabajo que es desarrollado se reviste de múltiples formas y modelos y
que por esta razón hay bastante riqueza y complejidad en este análisis.
Podemos afirmar que en Portugal todavía existen Instituciones de Enseñanza Superior
que no promueven cualquier tipo de preparación a los estudiantes “Mayores de 23
años” antes del ingreso en sus carreras superiores, lo que parece ser una pérdida de
oportunidades para ambas partes interesadas: “Mayores de 23 años” y las propias
IES.

Se constata que tanto el Curso Preparatorio de IPL, como los Talleres de Preparación
de la UL, dos importantes ejemplos aquí estudiados en detalle, aunque sean
programas distintos, sin duda serios y rigurosos, han contribuido para la formación de
la población adulta que ingresa en las carreras superiores de estas instituciones.

Se concluye que los alumnos que frecuentan estos cursos se sienten más preparados
para afrontar los desafíos de la enseñanza superior debido al contacto con el mundo
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académico que los cursos o talleres les proporcionaron. Dicho de otra manera, sienten
que la integración y la transición fueron facilitadas e incluso la propia progresión en la
carrera superior. Esta realidad es más sentida por aquellos que ingresan con nivel
escolar más bajo.

Tales constataciones nos permiten concluir que el Curso Preparatorio para el Acceso a
la Enseñanza Superior de “Mayores de 23 años” del IPL y los Talleres de Preparación
de la UL, son iniciativas que dignifican las instituciones donde estos programas son
desarrollados, una vez que permiten a los alumnos progresar hasta el punto de
acompañar mejor las materias impartidas en la licenciatura con éxito y bienestar.

El Curso Preparatorio y los Talleres Preparatorios no son entradas directas en la
Enseñanza Superior, como puede aparecer en las representaciones empíricas.

Los resultados de los cuestionarios y de las entrevistas a los profesores y alumnos
permiten concluir que el Curso Preparatorio y los Talleres de Preparación contribuyen
también para mejorar la autoconfianza de la población estudiada. Los alumnos que
frecuentan estés cursos ganan aprendizaje, conocimiento y la confianza esencial para
el éxito y satisfacción en la ES.

El nivel de integración, el "Mayores de 23 años", también están sujetos a las
dificultades de transición y adaptación a las demandas de la ES. El ajuste puede ser
delicado, conduciendo a abandonar, por lo que las estrategias de acogida (Cursos
Preparatorios) son fundamentales para este público.

En conclusión, los Cursos Preparatorios y los talleres de Preparación deben ser
mantenidos y valorados además de por la importancia que revelan tener para los
propios interesados. Ello que no significa que los que existen, merezcan tener mayor
reflexión, e incluso ajustes, para su estructura y funcionamiento.
3. Con base en los Decretos Ley 64/2006 y 88/2006, se conocen las “especificidades
de las distintas modalidades de acceso de los “Mayores de 23 años”, en el IPL y en la
UL” (Tercer objetivo general de esta tesis). Las Pruebas para “Mayores de 23 años”
son el itinerario que abarca un mayor flujo de candidatos de “Mayores de 23 años”.
Según la opinión de profesores y de alumnos, las Pruebas son las modalidades
consideradas más asequibles y como la más idónea hipótesis de entrada.
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Se concluye que en Portugal, la mayoría de las IES realizan Pruebas para “Mayores
de 23 años”, pero existen diferencias significativas a destacar con respecto a la forma
cómo son organizadas y conducidas.

En el caso sobre todo de los Politécnicos, existe otra modalidad de acceso de los
estudiantes “Mayores de 23 años”, a través de los Cursos de Especialización
Tecnológica” pero que restringe más todavía el número de plazas/vacantes para este
público.
En el caso del IPL, los “Mayores de 23 años” que frecuentan el Curso Preparatorio
pueden ser dispensados de las Pruebas, mientras que en la UL, los alumnos que
frecuentan los talleres de preparación no se dispensan de las Pruebas. En la UL, no
existe la oferta de CET, ni los talleres de preparación que posibilitan la dispensa de las
Pruebas para “Mayores de 23 años”. Estas diferencias san debidas a su autonomía
para gestionar estés procesos.

A lo largo de este estudio, se concluye en este ámbito que todas estas nuevas formas
de acceso, se traducen en excelentes puertas de entrada y oportunidades para todos.
En general, el país, las instituciones, y las regiones ganan con este estímulo para
aprender más. Es con esta toma de conciencia y con la valoración de estas
actividades, como se comprende que vivimos realmente en el contexto del Aprendizaje
a lo Largo de la Vida, y que el dicho “o estudias o trabajas”, que muchos adultos hoy
todavía recuerdan, comienza a formar parte de un pasado cada vez más lejano.

Se constata que todavía existe mucho desconocimiento por parte de la población
sobre este acceso, y acontece que las instituciones tienen un papel fundamental en la
forma de comunicar y captar esta populación.
Concluimos en fin, que el acceso de los “Mayores de 23 años” está siendo cada vez
más aprovechado por individuos titulares de una Licenciatura, que se han presentado
como candidato(s) a través de esta vía para garantizar la vacante/plaza que necesitan.
En este sentido, esta legislación que preveía el ingreso en la Enseñanza Superior de
individuos con menor nivel escolar y con experiencia profesional, está posibilitando el
de ingreso de individuos con diferentes niveles escolares, por lo tanto que pode ser
cuestionado lo diploma inicial.
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Por otro lado, en los últimos siete años, comenzó a darse en las IES, un hábito y una
práctica más regular que poco a poco va permitiendo que este acceso sea
considerado igualmente relevante para las IES y no apenas una alternativa de
segunda clase.

Se verifica que existe una mayor demanda de público en relación con las
vacantes/plazas que son puestas a disposición de estos sujetos. Suspenden muchos
candidatos cuando realizan las Pruebas para “Mayores de 23 años” y no todos los
candidatos aprobados en las Pruebas tienen garantía inmediata de ingreso, ya que
este depende del número de vacantes/plazas existentes en concurso.

El sistema de acreditación y de reconocimiento de competencias en la Enseñanza
Superior o validación de las aprendizajes experiencias (VAE) podía ser mejor
aprovechado en el momento de la realización de las Pruebas, para certificar las
competencias formales e informales e no formales. Es una práctica usada aún poco
usada. Los alumnos todavía acuden muy poco al sistema de reconocimiento y
validación de competencias en el ES.

En suma, aunque existan diferencias significativas relativas a las Pruebas para
“Mayores de 23 años” en las IES en Portugal y también en las dos instituciones que
fueron estudiadas en esta investigación, se concluye que estas formas de entrada
para una gran parte de la población adulta san consideradas oportunidades a la cual
podrán acudir en cualquier momento de sus vidas.

4. En cuanto al éxito e satisfacción referido a los estudiantes provenientes de las
modalidades de acceso de los “Mayores de 23 años” que cursan las carreras
superiores del IPL y de la UL, según la opinión de los profesores (cuarto objetivo
general), se concluye lo siguiente:
La mayoría de os estudiantes “Mayores de 23 años” presentan éxito y satisfacción en
sus trayectos de formación superior, lo que se explica por las varias dimensiones
estudiadas y que destacamos en el capítulo 6 y 7. En primer lugar, parece que
presentan elevados niveles motivacionales, saben lo que quieren y cómo pretenden
orientar sus vidas, idea ya defendida por Zabalza (2002).

Presentan un perfil específico consistente por experiencias de vida personal (familiar y
social), experiencia profesional, aprendizajes adquiridos en el camino, informal y no
20

formal que les permite hacer el puente para sus aprendizajes y porque el cambio de
experiencias entre los más jóvenes y los (más) mayores es vista como una
comunicación importante.

Estos nuevos públicos aportan a la Enseñanza Superior aptitudes profesionales
basadas en la vida profesional y personal, totalmente diferentes del alumnado / público
tradicional. Característica que se revela como muy importante porque los más jóvenes
aprenden con los (más) mayores, cuestiones muy prácticas asociadas al mundo
laboral y los (más) mayores aprenden, sobre todo, con los más jóvenes cuestiones
relacionadas con las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Este público esta habitualmente muy interesado en los contenidos, porque son
personas mayores y maduras con muchas experiencias de vida, e incluso se sienten
más a gusto para hablar y comunicar con el profesor.

Debido a sus características específicas, estos nuevos públicos obligan a incorporar
cambios por parte de los profesores en cuanto a introducir nuevos métodos de
enseñanza, de reflexión y a cambiar representaciones muy tradicionales y destacadas
en la sociedad portuguesa.

Las clases de la ES están constituidas cada vez por grupos más heterogéneos, que de
algún modo exigen una mayor y más rápida adaptación al cambio de los propios
profesores. Es necesario mejorar la forma de tratar este público, con el fin de ofrecerle
mejores contenidos en la preparación y seguimiento de los estudiantes después de la
entrada.

Es la idea de cómo las experiencias de vida pueden desarrollar otros proyectos dentro
de los colegios y escuelas, traduciendo en plusvalías, participando en proyectos
interdisciplinarios o Europeo pues tienen relación en el perfil y la actitud para el
desarrollo: más activo y interesados.

Distinguido por la postura, la integración, la participación, los resultados académicos
obtenidos y la finalización de los cursos. Son admitidos y tienen una amplia gama de
conocimientos.
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Se concluye en suma, que los profesores consideran los “Mayores de 23 años” como
plusvalías y por eso insisten en este término. Se nota que les gusta trabajar con este
público y que lo valoran.
5. Respecto a las conclusiones obtenidas a través de los cuestionarios y de las
entrevistas sobre el éxito y satisfacción referente a los alumnos provenientes de las
modalidades de acceso de los “Mayores de 23 años” que cursan las carreras
superiores del IPL y de la UL, según la opinión de los estudiantes” (quinto objetivo
general), se destaca:

Son los testimonios facilitados por los alumnos entrevistados y por las respuestas
obtenidas en los cuestionarios los que refuerzan las características específicas de
estos “Mayores de 23 años” y los factores que explican el porqué de su éxito y
satisfacción como estudiantes de la Enseñanza Superior.

Dejaron de estudiar por muy diversas razones. Sin embargo, pasados algunos años,
demuestran su disgusto por no haber sido capaces de persistir en el esfuerzo y
presentan una fuerte motivación para rectificar su abandono y volver a estudiar.
Tras la entrada en la carrera superior, los “Mayores de 23 años” revelan sorpresa por
lograr obtener los mismos resultados y a veces mejores que los compañeros más
jóvenes que prácticamente siempre estudiaron. Sin embargo, tienen conciencia del
gran esfuerzo añadido que necesitan para lograr encontrar tiempo para el estudio y
conciliar de forma equilibrada todas las otras dimensiones de su vida: familia,
asociacionismo, trabajo, entre otras.

Se concluye que estos alumnos revelan una satisfacción, porque los resultados que
obtienen en las diferentes asignaturas de las Licenciaturas son, en la mayoría de las
veces, superior a los resultados obtenidos por los alumnos que ingresaron por la vía
normal y que se dedican exclusivamente a los estudios.

Cuando son preguntados sobre las dificultades sentidas a nivel de las materias,
también reconocen que son intensas, y a la vez afirman que trabajan mucho para
superarlas y de ello provienen los resultados positivos que obtienen. Se refieren a las
materias TICS, Matemáticas y Lenguas Extranjeras.
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En esta secuencia, la mayor dificultad sentida y revelada tanto en los cuestionarios
como en las entrevistas se sitúa a nivel de la gestión del tiempo: factor clave en la
progresión del curso con éxito y su articulación con otras esferas da la vida.

Confirman y validan la opinión de que pasan el incentivo/estímulo a otros compañeros
para que hagan lo mismo, pues el sacrificio compensa.

Para estos estudiantes, los profesores fueron considerados factores de progreso, de
motivación y de impulso para estos alumnos. Se constata que los cambios y las
reformas no son actitudes fáciles de desarrollar dentro de una institución, así como
que no todos los agentes educativos tienen el mismo nivel de sensibilidad y de
preparación para saber trabajar con los nuevos públicos. Los estudiantes refieren que
no todos los profesores valoran su presencia, oí apoyan y ensalzan los aprendizajes
adquiridos.

Nos damos cuenta de que el público tenga un profundo conocimiento que la formación
permanente es crucial no sólo pasará a nivel personal, pero sobre todo a nivel
profesional. Al aumentar las calificaciones, muchos esperan que la SE les permita
avanzar en sus carreras y ganar nuevas oportunidades en el mercado laboral.

Sienten limitación en las ofertas de carreras superiores existentes, y se afirma la
necesidad imperiosa de que hubiera una oferta más amplia de carreras en horario
post-laboral y en la modalidad de enseñanza a distancia en on-line.

La mayoría de los estudiantes las muestras revelan que siente vocación para la
carrera elegida, que la cursan con gusto y como resultado tienen una mejora y
evolución personal positiva y de adquisición de competencias. El mejor resultado y la
gran motivación que se comprueba por los datos obtenidos del cuestionario y por los
resultados de las entrevistas es la realización personal.

En términos generales, concluimos que los estudiantes investigados tuvieron una
valoración muy positiva sobre su ingreso en la Enseñanza Superior y los docentes
entrevistados revelan mayoritariamente una perspectiva positiva sobre el nuevo
acceso. Las dúas formas de preparación antes de entrar en el ES, así como las
Pruebas que los estudiantes tuvieron que enfrentar, contribuyeron para que los
alumnos se sientan alumnos con éxito.
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En suma, la opinión de los cuatro entrevistados es convergente y se concluye tanto en
el transcurso de las entrevistas, como en el análisis a los cuestionarios que tienen una
satisfacción y orgullo por la elección de la institución y por la carrera que cursan.
6. Por último, y referido al objetivo general seis, o sea “estudiar la relación del perfil
personal, escolar, profesional y académico de los alumnos que cursan las carreras
superiores con las modalidades de acceso de los estudiantes “Mayores de 23 años”,
se concluye que existe una relación entre perfil personal, escolar, académica y
profesional de los estudiantes con las modalidades de acceso elegidas.

A nivel personal, los "Mayores de 23 años", que entran en la ES tienen un perfil con
unas características muy diversas. Respecto a la edad, al contrario de lo que pudiera
pensarse, la mayoría de los encuestados no está cerca del límite de edad de 23 años.
En otras palabras, son más alejado del mínimo que permite la entrada en la ES. La
media de años sin estudiar, se situaba en 10 años y tiene en cuenta una variedad de
razones. Los adultos están muy motivados para aprender, con una predominancia del
género femenino que busca este nivel de acceso.

A nivel escolar, la mayoría de los "Mayores de 23 años", estudiados consideraba ter
boas bases escolares, hábitos de lectura, escrita y reflexión. La mayoría tiene lo nivel
secundario completo, no habiendo razones para considerar estas personas con nivel
de acceso inferior a los otros estudiantes con otros trayectos de enseñanza diferentes.

A nivel profesional, están trabajando y estudiando, tener un trabajo y tener interés en
áreas profesionales a los que están conectados. Los conocimientos actuales en varios
niveles, incluidos profesionales y mantener una relación con el mundo del trabajo,
estas características son diamantes de gran valor. Además, esta función también
puede conducir a restricciones (por ejemplo, el trabajo por turnos).

En el plano académico, la búsqueda de la realización personal y adquirir más
conocimientos en las áreas de estudio, por lo que no buscan reconocimiento y
validación de competencias en la UC. Reconocer la necesidad de trabajar con
perseverancia y esfuerzo, pero obtener resultados similares y, a menudo superiores a
los otros estudiantes que ingresan a otros criterios.

La elección de la modalidad de acceso está relacionada con el hecho de que se
consideran a sí mismos como buenos estudiantes y otros colegas de otras vías. Los
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estudiantes con titulación superior optar para realizar el acceso a las pruebas, la
preparación de forma autónoma, mientras que los estudiantes con calificaciones
menores, preparar más a través de cursos de preparación o talleres de preparación.
En Lisboa, los estudiantes tienen las calificaciones más altas, con muchos estudiantes
que posean un título de curso superior.

Los estudiantes que vienen de la modalidad de acceso de los cursos de
especialización tecnológica sin duda han facilitado una mayor integración, como de
hecho se demuestra en este estudio, ya que sin pasar menos tiempo sin estudio.

La comprobación de la hipótesis 1, que admitía que las instituciones contribuye para la
preparación efectiva de los “Mayores de 23 años” antes del ingreso en las carreras
superiores, parece confirmada, pues en este estudio y concretamente a través de las
entrevistas a los profesores e alumnos, se percibe que las iniciativas (cursos
preparatorios e talleres de preparación) desenrolladas, san iniciativas que dignifican la
institución dónde es desarrollado pues permite que los alumnos progresen de manera
adecuada para lograr acompañar mejor las materias impartidas en la licenciatura.
Con respecto a la hipótesis 2, los “Mayores de 23 años” son alumnos tan bien
sucedidos en las carreras superiores como cualesquiera otros alumnos. Se constata
en las entrevistas, tanto por profesores, como por alumnos, que, de hecho, hay
alumnos tan exitosos como los alumnos que ingresan a través del régimen normal,
aunque puedan revelar más dificultades, que logran superar porque invierten más
tiempo y trabajan más. Sin embargo, para obtener una mayor garantía con datos más
concretos, sería conveniente llevar a cabo un estudio más específico para comparar
alumnos ingresados por la vía normal y alumnos “Mayores de 23 años”.

La hipótesis 3 que admitía que la relación entre las modalidades de acceso del
estudiantes “Mayores de 23 años”, estaba relacionada con el perfil personal, escolar,
profesional y académico distes alumnos, parece-nos igualmente comprobada, porque
la selección de las diferentes modalidades es hecha de acuerdo con los perfiles
identificados.

Los "Mayores de 23 años", no se pueden ignorar, ni puede ser considerados menores,
debido a lo potencial del perfil y que se traduce en beneficios para la población activa
portuguesa.
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Este estudio tuvo como objetivo general obtener un mejor conocimiento, percepción y
comprensión de la situación de los “Mayores de 23 años” dentro del Instituto
Politécnico de Leiria y en la Universidad de Lisboa. De esta forma, es posible sacar la
validez de ellas como una contribución más para la comprensión de este tipo de
público no tradicional y lanzar alternativas para estudios futuros.

Como en cualquier investigación, hay siempre detalles importantes que quedan por
explicar y un camino que también queda por explorar. Pero es también por esta razón
que la investigación científica nunca está concluida.

Frente a los innúmeros cambios de paradigma que se verificaron en los últimos años,
cada vez más las Instituciones Enseñanza Superior (IES) se encuentran confrontadas
con nuevos desafíos que las obligan a mirar de una manera diferente hacia los
estudiantes tradicionales y no tradicionales de manera más eficaz y les da oportunidad
de contribuir a la formación de audiencias no tradicionales.
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Introdução

Desde há muito tempo que os homens se deram conta de que o conhecimento e os
saberes geram riquezas que se repercutem no seu bem-estar diário, no
desenvolvimento económico e social e em toda a sua vida de uma forma geral.

No entanto, ao longo da história, e por diversas razões, nem sempre foi possível
facultar a todas as pessoas, de todas as regiões da terra, esse mesmo conhecimento
de uma forma igual e sistemática para que fossem visíveis os resultados produzidos.

Na Europa, é sobretudo após os anos 60 que a ação comunitária demonstra
resultados mais significativos, como é o caso da insistência na cooperação, trocas de
experiências, apoio à inovação, à elaboração de produtos e de materiais de formação.

Promove-se de igual modo, a mobilidade europeia dos estudantes e das pessoas em
formação e desenvolve-se a promoção da aprendizagem das línguas comunitárias e
da comunicação entre os cidadãos europeus.

Já bem mais tarde, a título de exemplo, o livro branco Enseigner et Apprendre: Vers la
Societé Cognitive, publicado em 1995 pela Comissão Europeia, apontava para a
construção de uma sociedade do futuro, assente numa sociedade que soubesse
investir na inteligência, uma sociedade onde se ensinasse e onde se aprendesse,
onde cada indivíduo poderia construir a sua própria qualificação, por outras palavras,
uma sociedade cognitiva.

Com a globalização, a sociedade da informação e o progresso científico e tecnológico,
começam a surgir as mudanças diárias nas vidas dos cidadãos, induzidas por estes
fenómenos. Por exemplo, ao nível das empresas, estes fenómenos conduzem a
diferentes formas de trabalho, ao nível da Escola exigem-se novos saberes, na vida
quotidiana alteram-se os hábitos, atitudes e comportamentos das pessoas.

Muito se tem escrito e refletido sobre o papel central na nossa sociedade da educação
e formação para responder às questões de como formar trabalhadores qualificados,
dispondo das competências necessárias, sabendo adaptá-las rapidamente às novas
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exigências, ou sobre o modo de dotar o indivíduo com conhecimentos e com
qualidades de base para o ajudar ao longo da sua vida.

Apesar de todas as tentativas de ajuste dos sistemas educativos e formativos ao
período de transição e às profundas mudanças que se vivem atualmente, existe a
consciência de que ainda falta um longo caminho a percorrer até se atingir o resultado
pretendido: «C’est bien à la dimension de l’Europe que pourra se construire une
société de progrès, capable à la fois de contribuer à modifier la nature des choses à
l’échelle planétaire et de préserver une pleine conscience de soi.» (Comissão
Europeia, 1995: 70).

Do mesmo modo, em Portugal, e na mesma linha do que se passa presentemente nos
restantes países da Europa (Guimarães et al., 2004: 55-56), e “como consequência da
convergência de várias condicionantes de caráter social, institucional e político,
nomeadamente uma maior igualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior,
um novo equilíbrio de fluxos no ensino superior em situação de queda demográfica
das camadas mais jovens, a redução (…) de recursos em formações redundantes ou
duplicadas e a necessidade de aumentar a percentagem de diplomados no ensino
superior à escala nacional”, surgem medidas para uma maior abertura e alargamento
das Instituições de Ensino Superior (IES) aos chamados novos públicos, ou seja, a
todos os que não transitaram diretamente do Ensino Secundário.

É ainda dentro deste contexto global que devem ser entendidas as orientações
políticas tanto a nível europeu e nacional, como ao nível de organizações
internacionais como, por exemplo, o Conselho da Europa e a OCDE (Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), que visam desenvolver e
aprofundar as oportunidades para uma maior participação na Aprendizagem ao Longo
da Vida (ALV), englobando o alargamento das oportunidades de acesso ao Ensino
Superior (ES), implicando o acesso até à conclusão, com sucesso, de um programa de
estudos (Conselho Europeu, 1996). Encoraja-se, assim, a participação de todo e
qualquer indivíduo, a qualquer tipo de ensino, nomeadamente o ES.

Nesta sequência, surgem novos públicos, aos quais se dá a designação de
Estudantes Adultos Não Tradicionais (EANT), que “abarcam pessoas adultas1 que

1

Definição desenvolvida no ambit do projector TSER (Target Socio-economic Research Programme) University Adult

Access Policies and Practices across the European Union and their Consequences for the Participation of Non-
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abandonaram o percurso escolar sem qualificações, estiveram afastados do sistema
de ensino durante bastante tempo, não têm experiência prévia do ensino superior e
provêm de grupos económica e socialmente desfavorecidos.” (Conselho Europeu,
1996:7).

Perante esta constatação, neste estudo, coloca-se a questão central de se saber qual
o contributo que as IES em Portugal têm prestado à sociedade e se contribuem
efetivamente para uma política de igualdade de oportunidades, sobretudo no que diz
respeito a estes EANT.

A importância da ALV é já reconhecida na maioria das sociedades. Contudo, na
prática, os diferentes processos e dinâmicas que lhe estão associadas nem sempre se
traduzem em reconhecimento e valorização. É necessário dar visibilidade à ALV
dentro das IES, onde tanto universidades como politécnicos ficarão a ganhar mas,
principalmente, toda a sociedade em geral.

Ainda neste contexto surge o interesse em estudar o papel de duas IES que têm
desempenhado um papel relevante, o Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e a
Universidade de Lisboa (UL), na formação de novos públicos e em particular, junto dos
estudantes que ingressam através de um regime designado por “Maiores de 23 anos”,
processo este que teve início há sete anos, com a implementação do Decreto-Lei n.º
64/2006.

Torna-se assim útil, analisar as experiências levadas a efeito no IPL e na UL e
compará-las. É igualmente importante demonstrar a qualidade das aprendizagens
deste público, e atribuir o reconhecimento às IES que se revelam ser um precioso
contributo na criação de conhecimento. Este público que aqui se estuda, encontra-se
em minoria e a sua participação no ES, encontra-se constrangida por fatores
estruturais, como por exemplo, estudantes pertencentes a classe trabalhadoras ou
estudantes que são os primeiros das suas famílias a frequentar o ES, estudantes mais
velhos, minorias de grupos étnicos e estudantes com necessidades educativas
especiais e ainda por diferentes experiências de vida tanto ao nível pessoal como
profissional, obrigando o sistema de ensino a desenvolver novas formas de
aprendizagem e de ensino.

Traditional Students (Contract SOE – T97-2021). Esta definição foi também utilizada no âmbito do projeto Sócrates
Grundtvig LIHE – Learning in Higher Education [100703-CP-1-2002-UK-GRUNDTVIG-GI].
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Ao longo desta investigação, são abordadas as questões relativas às diferentes
modalidades de acesso destes estudantes ao ES, as suas expectativas, o sucesso
académico e a satisfação que demonstram, as condições estruturais e de ensinoaprendizagem que as instituições lhes oferecem e ainda os obstáculos e as barreiras
que se colocam.

Após sete anos de implementação da nova Lei que permite o acesso ao ES dos
estudantes “Maiores de 23 anos”, independentemente da habilitação escolar que
possuem, embora já tenham sido produzidos vários estudos sobre este tema e os
seus reflexos na sociedade envolvente,

há necessidade de aprofundar

e

complementar mais o assunto com mais investigação, já que se trata de uma matéria
recente.

Há ainda a acrescentar que a investigadora se sente bastante motivada pelo assunto
devido às experiências e vivências que desenvolveu ao longo da sua vida profissional,
relacionadas com público adulto enquanto professora e formadora, responsável pelo
Curso Preparatório dos “Maiores de 23 anos” no IPL e mais recentemente no papel de
coordenadora no Centro Novas Oportunidades (CNO) do IPL, que será abordado no
capítulo 3.

Nesta investigação, pretende-se perceber em concreto quais os desafios presentes
nas duas instituições perante os novos públicos, especificamente perante os
estudantes “Maiores de 23 anos” e, por esta razão, foram definidos os seguintes
objetivos:

1. Perceber a evolução do ES (universitário e politécnico) para o
desenvolvimento e o contributo na formação dos estudantes “Maiores de 23
anos” em Portugal.
2. Valorizar a importância que os cursos preparatórios dos estudantes
“Maiores de 23 anos” têm para a formação da população adulta em
Portugal.
3. Conhecer as especificidades de distintas modalidades de acesso dos
estudantes “Maiores de 23 anos”, nas duas IES: IPL e UL.
4. Analisar o sucesso e satisfação referente aos estudantes provenientes das
modalidades de acesso dos “Maiores de 23 anos” que frequentam os
cursos superiores do IPL e da UL, segundo a opinião dos docentes.
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5. Analisar o sucesso e satisfação referente aos estudantes provenientes das
modalidades de acesso dos “Maiores de 23 anos” que frequentam os
cursos superiores do IPL e da UL, segundo a opinião dos estudantes.
6. Analisar a relação do perfil pessoal, escolar, profissional e académico dos
estudantes que frequentam os cursos superiores com as modalidades de
acesso dos estudantes “Maiores de 23 anos”.

Apresenta-se de seguida todas as etapas que este estudo irá percorrer.

Em termos gerais, é feita uma análise profunda sobre a forma como está organizado o
acesso dos novos públicos nas duas IES – IPL e UL, e tenta-se perceber se ambas
estão a contribuir para a sua missão.

Neste âmbito procurar-se-á saber se os candidatos ao ES estão bem informados, bem
preparados para o ingresso a este tipo de ensino e se obtêm o sucesso que esperam
obter durante a frequência do curso.

Outro aspeto que será igualmente abordado neste estudo, tem a ver com a opinião
dos próprios docentes que lecionam junto deste público. Saberão eles adaptar-se à
nova realidade? E quais as mais-valias e competências que reconhecem nos
estudantes “Maiores de 23 anos”?.

Passando agora à análise da estrutura física deste estudo, a primeira parte é dedicada
ao conhecimento aprofundado sobre a forma como o sistema do ES está organizado,
tendo em conta a bibliogafia nacional e europeia. Analisa-se o sistema binário
composto pelo ensino superior universitário e pelo ensino superior politécnico, uma
vez que esta investigação se desenvolve em ambos os sistemas.

No capítulo seguinte, aborda-se a questão da democratização do ES desde a
Revolução de 25 de abril de 1974 à adesão da Comunidade Económica Europeia
(1986). Desta maneira, ficamos com uma reflexão mais alargada sobre as alterações
políticas e sociais que decorreram neste período marcante em Portugal. Após este
período, e até aos nossos dias, passamos a observar outras mudanças igualmente
importantes para a nossa sociedade e que explicam o porquê da introdução de novos
conceitos no ES como é o caso da igualdade de oportunidades, a relação com os
fenómenos da globalização e a complexidade do mundo em que vivemos, uma vez
que estes poderão ajudar a compreender e a estabelecer uma base conceptual
31

relevante para o trabalho, sobretudo para a questão de caracterização de novos
públicos nas IES e os desafios que são, por conseguinte, colocados.

Seguidamente, analisa-se a relação entre as IES e o mundo de trabalho, bem como as
atuações desenvolvidas para a educação de adultos – população ativa. Analisa-se
igualmente, a importância da ALV no contexto da educação de adultos e a
consequente diversificação da população no ensino superior, também fruto do
Processo de Bolonha.

No quarto capítulo deste estudo, é feita uma abordagem exaustiva e alongada sobre a
realidade de cada uma das instituições aqui estudadas (IPL e UL); a legislação que
regulamenta e que informa os candidatos; os programas que dão corpo às atividades
desenvolvidas, os cursos superiores existentes, as modalidades de acesso dos
estudantes “Maiores de 23 anos”, a respetiva preocupação na preparação destes
públicos para o ingresso e o posterior progresso nos cursos superiores.

Passando para a parte II, que diz respeito ao estudo empírico, o quinto capítulo
procede a uma abordagem de contextualização dos estudantes “Maiores de 23 anos”
nas duas IES, bem como à confirmação da importância e da relevância deste tema.
Neste capítulo definem-se os objetivos e as estratégias metodológicas para os
alcançar. Como esta investigação se insere na área das Ciências Sociais e Humanas
e, mais especificamente, na área da Educação, consideramos que tanto os métodos
quantitativos como qualitativos trazem uma mais-valia para a investigação. Tratandose de uma análise entre duas IES, neste capítulo fundamenta-se a opção pelo estudo
comparativo.

No capítulo seguinte, caracteriza-se a população e analisa-se a forma como é visto o
sucesso e satisfação dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso segundo a opinião dos docentes e dos estudantes. Com este
fim, recolhem-se os dados de ambas as instituições. Em primeiro, os dados recolhidos
no IPL, quer seja ao nível da análise documental, quer seja ao nível dos questionários
e das entrevistas aos docentes e aos estudantes. Em segundo lugar, procede-se
igualmente à análise dos dados recolhidos na UL. De referir que o tratamento dos
dados recolhidos através dos questionários, é realizado com a aplicação informática
SPSS (Statistical Pakage for the Social Sciences).
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Ainda no sexto capítulo, a realização das entrevistas aprofundou o conhecimento e a
compreensão dos dados retirados da análise documental e dos dados retirados dos
questionários. Os dados referentes às entrevistas realizadas aos docentes e aos
estudantes foram analisados tendo por base a análise de conteúdo.

Segue-se o sétimo capítulo, onde se procede à análise comparada dos resultados
obtidos nas duas IES. Após o tratamento individual de dados de cada instituição, é
fundamental a reflexão comparativa de resultados, não apenas entre duas regiões
distintas mas também entre estruturas superiores diferentes.

O capítulo oito é dedicado às conclusões que resultam desta investigação. É a partir
destas conclusões que se pretende dar resposta aos problemas iniciais identificados e
aos objetivos definidos para este estudo.

Por fim, dedica-se o capítulo nove à apresentação de alternativas e propostas de
investigação futura que surgem no decorrer das conclusões apresentadas.
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PARTE I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na primeira parte da presente investigação, que se subdivide nos capítulos de 1 a 4,
dedicamo-nos à abordagem teórica, que identificará claramente o nosso contexto.
Este marco teórico destina-se à revisão da literatura encontrada, permitindo que se
proceda ao enquadramento teórico do problema ou dos construtos (Domínguez
Rodrigues, 2008).

Será apresentada a organização e estrutura do sistema do ES português e será
igualmente apresentado o enquadramento nacional e europeu que explica o
aparecimento de novas políticas educativas no ES. Falaremos da democratização do
ES, da igualdade de oportunidades no âmbito da globalização e das novas políticas
educativas que permitiram a entrada de novos públicos no ES, do seu impacto no
mundo laboral e, por fim, apresentaremos em detalhe as modalidades de acesso
presentemente disponíveis para os “Maiores de 23 anos” no IPL e na UL.
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CAPÍTULO 1. Sistema do Ensino Superior

Neste capítulo, aprofunda-se o conhecimento geral sobre o sistema do Ensino
Superior (ES) português e revela-se como se encontra presentemente organizado o
ensino superior universitário e politécnico em Portugal, uma vez que é nestas
instituições que o nosso estudo se centra.

1.1. A organização geral do sistema de ensino superior em Portugal
O sistema de ES português não esteve sempre organizado da forma como o
conhecemos hoje. Este foi sofrendo ao longo dos tempos transformações e ajustes
diversos, próprios de uma sociedade educativa em movimento.

A Constituição da República Portuguesa e a Lei de Bases do Sistema Educativo
(LBSE) estabelecem que o ensino em Portugal se estrutura em educação pré-escolar,
educação escolar e educação extraescolar (artigo 73.º da Constituição Portuguesa e
artigo 2.º da LBSE de 1986, alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de setembro, e pela Lei
n.º 49/2005, de 30 de agosto) e define que a educação escolar se desenvolve em três
níveis: o ensino básico, secundário e superior.

A educação pré-escolar é facultativa e destina-se às crianças com idade
compreendida entre os três anos e a idade de ingresso no ensino básico. O ensino
básico é universal, obrigatório e gratuito, e compreende três ciclos sequenciais, sendo
o primeiro de quatro anos, o segundo de dois e o terceiro de três. O ensino secundário
é obrigatório e compreende um ciclo de três anos (10.º, 11.º e 12.º anos de
escolaridade).

O ES é facultativo e é presentemente composto por três ciclos tal como iremos
descrever mais adiante. A ilustração 1 apresenta o que acabou de ser transmitido
sobre a organização do Sistema Educativo português.
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Ilustração 1 – Organização do sistema educativo português

Fonte: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE).

O ES, educação superior ou ensino terciário é o nível mais elevado dos sistemas
educativos em Portugal, e desenvolve-se em instituições de ensino universitário
(universidades, institutos universitários e outras instituições de ensino universitário) e
em instituições de ensino politécnico (institutos politécnicos e outras instituições de
ensino politécnico).

Presentemente, e analisando em detalhe a estrutura do ES português, verifica-se que
esta é composta por um sistema binário, o ensino superior universitário e o ensino
superior politécnico. É ainda composto pelo ensino superior público (instituições
pertencentes ao estado e pelas fundações que vier a instituir) e ensino superior
privado (instituições pertencentes a entidades particulares e cooperativas. Este
modelo binário, tal como refere Luciano (2011:110), está organizado em razão da
diferente natureza das suas formações em ensino universitário e ensino politécnico
(artigo 11º da LBSE).

As escolas das universidades designam-se por faculdades ou institutos superiores e
as escolas dos institutos politécnicos, denominam-se por escolas superiores ou
institutos superiores.

As Instituições de Ensino Superior (IES) têm determinadas atribuições, como sejam: a)
A realização de ciclos de estudos visando a atribuição de graus académicos, bem
como de outros cursos pós-secundários, de cursos de formação pós-graduada e
outros, nos termos da lei; b) A criação do ambiente educativo apropriado às suas
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finalidades; c) A realização de investigação e o apoio e participação em instituições
científicas; d) A transferência e valorização económica do conhecimento científico e
tecnológico; e) A realização de ações de formação profissional e de atualização de
conhecimentos; f) A prestação de serviços à comunidade e de apoio ao
desenvolvimento; g) A cooperação e o intercâmbio cultural, científico e técnico com
instituições congéneres, nacionais e estrangeiras; h) A contribuição, no seu âmbito de
atividade, para a cooperação internacional e para a aproximação entre os povos, com
especial destaque para os países de língua portuguesa e os países europeus; i) A
produção e difusão do conhecimento e da cultura. Às IES compete, a concessão de
equivalências e o reconhecimento de graus e habilitações académicos.

Em termos de diferenças entre os dois sistemas (universidades e politécnicos), o
ensino universitário orienta-se para uma perspetiva de investigação e criação do saber
para efeitos de inserção profissional, enquanto o ensino politécnico visa proporcionar
uma preparação científica orientada para uma sólida formação técnica e cultural com
aplicação no exercício de atividades profissionais.

Nos últimos anos tem havido diversas reflexões relativamente a este sistema binário,
existindo opiniões divergentes. Simão e Costa (2000), define o sistema binário como
pouco claro, pois limita-se a um mero exercício de semântica. Por oposição Correia et
al., (2000) e Crespo (2003) consideram que a existência dos dois sistemas atribui uma
diversidade saudável na medida em que permite que os estudantes tenham ao seu
dispor um leque variado de ofertas e de diferentes oportunidades.

Na prática, ao longo das últimas décadas a diferença entre os dois subsistemas do ES
acabou por se tornar muitas vezes impercetível e apenas de âmbito teórico, uma vez
que o ensino politécnico se tem afastado do seu fim original e aproximado do ensino
universitário, e vice-versa.

Os dois fatores que contribuíram para a aproximação entre os dois subsistemas de ES
foram o mercado de trabalho e a contenção da despesa pública. Segundo a Direção
Geral do Ensino Superior (DGESup, 1999), considera-se que a aproximação entre os
subsistemas em causa não acontece apenas em Portugal mas que é uma tendência
europeia. Voltando a citar Crespo (2003), a Declaração de Bolonha define um modelo
de formação único independentemente do subsistema em causa, mas sobre este
assunto falaremos mais adiante.
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Prosseguindo, o ensino superior público é ministrado nas universidades e nos
politécnicos criados pelo Estado e tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência
(MEC) ou em tutela conjunta com outros ministérios. Até à data, no ensino superior
público, existem 15 instituições de ensino universitário, 15 instituições de ensino
politécnico e 8 estabelecimentos de ensino superior de natureza militar e policial.
Estes estabelecimentos ministram o ensino universitário e politécnico, integrando a
rede de IES.

Em termos gerais e como será analisado no capítulo 2, a expansão do sistema
educativo introduziu uma profunda transformação qualitativa no que respeita ao corpo
docente, quer a nível do ensino superior público, quer a nível de ensino superior
particular e cooperativo. A percentagem de docentes com mestrados e doutoramentos
tem vindo a aumentar nos últimos anos (PORDATA 2013).

As IES também podem proceder ao recrutamento para pessoal docente, de docentes
visitantes de entre personalidades de reconhecida competência e assinalável prestígio
que em estabelecimentos de ES estrangeiros exerçam funções docentes em áreas
científicas análogas àquelas a que o recrutamento se destina; podem ainda recrutar,
como docentes convidados, individualidades nacionais ou estrangeiras de reconhecida
competência cuja cooperação se afigure de particular interesse e relevância. O
pessoal docente do ES pode exercer funções em regime de tempo integral ou em
regime de tempo parcial. O recrutamento do pessoal docente é feito mediante
concurso documental.

O ensino superior particular é ministrado também em universidades, escolas
universitárias, institutos politécnicos e escolas superiores politécnicas, regendo-se pela
Lei geral. Os estabelecimentos de ensino superior privados podem ser criados por
entidades que revistam a forma jurídica de fundação, associação ou cooperativa. Ao
nível de autonomia, gozam de autonomia cultural, científica e pedagógica.

Relativamente ao corpo docente, neste ensino, as categorias devem ser paralelas às
categorias de docentes do ensino superior público e deverão possuir as habilitações e
graus legalmente exigidos para o exercício de funções da categoria respetiva no
ensino superior público.

Da rede de estabelecimentos de ensino superior privado, faz parte a Universidade
Católica, instituição pública não estatal, criada em 1967, pela Congregação da
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Educação Católica e reconhecida pelo Estado Português. Goza de autonomia
estatuária, científica, pedagógica patrimonial, administrativa, financeira e disciplinar
(Decreto-Lei n.º 128/90, de 17 de abril).

O ES está organizado em três ciclos de formação conducentes, respetivamente, ao
grau de licenciado, mestre e doutor, sendo estes, objeto de acreditação pelo ministério
da tutela. Cada ciclo é estruturado de acordo com o sistema europeu de créditos
curriculares (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) e visa a
passagem de um sistema de ensino, baseado na ideia da transmissão de
conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento de competências e a
promoção da mobilidade e da competitividade profissional.

A adoção generalizada deste modelo de ciclos de estudo, foi acordado na Conferência
Ministerial Europeia sobre a Declaração de Bolonha, realizada em Bergen, em 2005, e
deveria ser implementado entre 2007 e 2010. Este modelo foi considerado um dos
objetivos essenciais da política para o ES, oportunidade única para incentivar a
frequência do ES, melhorar a qualidade e a relevância das formações oferecidas,
fomentar a mobilidade dos estudantes e diplomados e a internacionalização das
formações. Ainda nesta sequência, os estabelecimentos de ES podem associar-se em
unidades mais amplas, com designações várias, segundo critérios de interesse
regional ou de natureza das escolas, salvaguardando a identidade de cada um,
podendo, em conjunto, organizar cursos e atribuir graus de ES.

Relativamente ao quadro jurídico do sistema de ES português verifica-se que a Lei de
Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro e, mais tarde, revista em
1997, 2005 e 2008), estabelecia os princípios e os objetivos gerais da educação, dos
quais se destaca o direito a todos os portugueses à educação e à cultura. Estabelecia
a responsabilidade do Estado na promoção da democratização do ensino e na
garantia do direito a uma efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso
escolares e ainda na liberdade de aprender e de ensinar e o respeito pelas escolhas
educativas das famílias e dos estudantes. Mais tarde foram introduzidas alterações à
LBSE, através da Lei n.º 115/97, de 19 de setembro, nomeadamente no que diz
respeito ao acesso, graus, diplomas, formação inicial de educadores de infância e de
docentes dos ensinos básicos e secundário e qualificação para a docência em
educação especial.
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Posteriormente,

surgiram

outras

alterações

relevantes

no

âmbito

do

ES,

designadamente;
a) Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de setembro, que fixa as condições de acesso
ao ensino superior, alterado pelos Decretos-Lei n.º 99/99, de 30 de março e n.º
26/2003, de 7 de fevereiro;
b) Portaria n.º 989/99 de 3 de novembro, alterada pelas Portarias n.º 698/2011 de
11 de julho e n.º 392/2002, de 12 de abril que estabelece o regime que
regulamenta a criação, organização e funcionamento dos Cursos de
Especialização Tecnológica (CET);
c)

Lei n.º 1/2003 de 6 de janeiro, que aprova o Regime Jurídico do
Desenvolvimento e da Qualidade do Ensino Superior;

d) Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto que estabelece as bases do financiamento do
ensino superior;
e) A Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, que alterou a Lei de Bases do Sistema
Educativo, consagrou, nomeadamente:


A criação de condições para que todos os cidadãos possam ter acesso à
ALV, modificando as condições de acesso ao ensino superior para os que
nele

não

ingressaram

na

idade

de

referência,

atribuindo

aos

estabelecimentos de ES a responsabilidade pela sua seleção e criando
condições para o reconhecimento da experiência profissional;


A adoção do modelo de organização do ensino superior em três ciclos;



A transição de um sistema de ensino baseado na ideia da transmissão de
conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento de
competências;



A adoção do sistema europeu de créditos curriculares (ECTS – European
Credit Transfer and Accumulation System), baseado no trabalho dos
estudantes.

O

Decreto-Lei

42/2005

de

fevereiro,

procede

à

regulamentação das alterações introduzidas pela Lei de Bases do Sistema
Educativo relativas ao novo modelo de organização do ensino superior no
que respeita aos ciclos de estudos.
f)

O Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, introduz o novo modelo de
organização do ensino superior no que respeita aos ciclos de estudo
desenvolvidos no âmbito do Processo de Bolonha.

g) A Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro, que define o Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior (RJIES), veio trazer um novo ordenamento ao
ensino superior português, com alterações significativas à legislação
anteriormente em vigor. Desde logo no seu preâmbulo, o RJIES estabelece
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que o ensino superior tem como objetivo qualificar os portugueses a um alto
nível, produzir e difundir o conhecimento, promover a formação cultural,
artística, tecnológica e científica num quadro de referências internacional.
h) O Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, definiu os graus e diplomas do
ensino superior compatíveis com os objetivos de Bolonha, permitiu distinguir
com maior clareza as missões e vocações de universidades e institutos
politécnicos no sistema de ES, uniformizou os requisitos académicos de
instituições públicas e privadas.

Conforme se verifica, o ES português tem sofrido alterações profundas nas últimas
décadas para se ajustar às rápidas mudanças económicas e sociais e contribuir para a
formação superior da sua população.

Analisando de seguida o modelo de organização do ES, em termos de acesso ao
primeiro ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado e de acordo com a Lei n.º
49/2005, os estudantes podem fazê-lo através do Regime Geral de Acesso ao Ensino
Superior, desde que satisfaçam as seguintes condições: a) Ter aprovação num curso
de ensino secundário ou habilitação nacional ou estrangeira legalmente equivalente; b)
Ter realizado as Provas de ingresso exigidas para o curso a que se candidata com a
classificação igual ou superior à mínima fixada (existem IES que aceitam provas ou
exames estrangeiros); c) Satisfazer os pré-requisitos exigidos (se aplicável) para o
curso a que se candidata. Porém, está igualmente previsto o regime especial de
acesso ao ensino superior para atletas de alta competição, cidadãos portugueses em
missão oficial no estrangeiro, funcionários nacionais e estrangeiros em missão
diplomática, oficiais das Forças Armadas Portuguesas e bolseiros no quadro dos
acordos de cooperação firmados pelo Estado português.

Para além do regime geral e dos regimes especiais, há ainda a possibilidade dos
concursos especiais para candidatos que reúnam condições habilitacionais específicas
possibilitando o ingresso no ES a novos públicos numa lógica de ALV e que
trataremos de analisar mais em detalhe no capítulo 3, e que são:
a) Adultos “Maiores de 23 anos”, que tenham obtido aprovação em Provas
especialmente adequadas, destinadas a avaliar a capacidade para a
frequência do ES. Será este o acesso e o público que vamos estudar em
profundidade ao longo desta investigação.
b) Titulares de um Curso de Especialização Tecnológica (CET), curso póssecundário não superior.
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O ingresso de estudantes em cada IES em Portugal está sujeito a numerus clausus,
independentemente do regime de acesso.

Relativamente ao segundo ciclo de estudos conducente ao grau de mestre, em
Portugal existe atualmente, os mestrados integrados e mestrados não integrados. Os
mestrados integrados, fazem parte integrante dos cursos superiores do primeiro ciclo.

Os candidatos interessados em mestrados não integrados devem satisfazer os
seguintes requisitos: a) Titulares de grau de licenciado ou equivalente legal; b)
Titulares de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente
competente do estabelecimento de ES onde pretendem ser admitidos; c) Detentores
de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como
atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico
estatutariamente competente do estabelecimento de ES onde pretendem ser
admitidos.
Para o terceiro ciclo de estudos conducentes ao grau de doutor está definido que os
candidatos deverão ser: a) Titulares de grau de mestre ou equivalente legal; b)
Titulares de grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico
especialmente relevante, que seja reconhecido como atestando capacidade para
realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico legal e estatutariamente
competente da universidade onde pretendem ser admitidos; c) Os detentores de um
currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando
capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico legal e
estatutariamente competente da universidade onde pretendem ser admitidos.

No grau de licenciado e mestre é atribuída uma classificação final expressa no
intervalo 10-20 da escala numérica inteira de 0 a 20, bem como o seu equivalente na
escala europeia de comparabilidade de classificações.
No grau académico de doutor é atribuída uma qualificação final nos termos fixados
pelas normas regulamentadas aprovadas pela universidade que o atribuiu.

No que diz respeito aos custos inerentes aos estudantes que frequentam o ES, o valor
da propina anual está situado, entre um valor mínimo correspondente a 1.3 do salário
mínimo nacional em vigor e um valor máximo a fixar nos termos do disposto no n.º 2
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do art.º 16.º da Lei n.º 37/2003, alterada pelo art.º 3.º da Lei n.º 49/2005, de 30 de
agosto.

No quadro da Lei n.º 1/2003, de 6 janeiro, que aprova o Regime Jurídico do
Desenvolvimento e Qualidade do Ensino Superior, o Estado, através do sistema de
ação social do ES, assegura o direito à igualdade de oportunidades de acesso,
frequência e sucesso escolar, pela superação de desigualdades económicas, sociais e
culturais. O sistema de ação social em vigor compreende apoios, quer diretos quer
indiretos. As bolsas de estudo e o auxílio de emergência fazem parte dos primeiros,
enquanto o acesso a alimentação, alojamento, serviços de saúde e apoio a atividades
culturais e desportivas e a outros apoios educativos integram os segundos.

Posteriormente, a Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, veio reforçar a importância
atribuída à política de ação social que tem como objetivo permitir que todos os
estudantes, independentemente das suas condições económicas, possam frequentar
o ES.

Nesta fase da investigação, é importante relembrar que a Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior (A3ES) em 2006, recomendou que a estrutura binária
acima explicada fosse mantida e reforçada. Recomendou, igualmente, que o Governo
devia produzir ampla legislação para as universidades e politécnicos, na qual a
autonomia das instituições fosse definida claramente e em que os diferentes papéis
das universidades e dos politécnicos fossem inequivocamente especificados.

A referida Agência sugere que as IES deviam igualmente participar no Programa
Novas Oportunidades, que será explicado mais adiante, no capítulo 3. As IES devem
estar especificamente equipadas para desenvolver novas modalidades de ensino e
serviços para responder às necessidades diversificadas de aprendizagem de um corpo
estudantil alargado (OCDE, 2006).

Apresenta-se de seguida a ilustração que representa o sistema do ES português, de
acordo com os princípios de Bolonha.
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Ilustração 2 – Organigrama do sistema do ensino superior português, de acordo com os
princípios de Bolonha

Fonte: Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Em termos geográficos e citando novamente Almeida (2012:190), atualmente a rede
de ensino superior encontra-se concentrada no litoral a norte do rio Sado.
Encontramos muito perto de 90% da rede de ensino superior a norte do rio Tejo e
estuário do Sado e sobretudo nas regiões do litoral cerca de 80% do total de
estudantes.

Após esta análise mais global sobre a organização geral e estrutura do ES,
entendemos que devemos observar mais pormenorizadamente o ensino superior
universitário e o ensino superior politécnico, pois como referido, é nestes subsistemas
que se centrará a nossa investigação.
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1.1.1. Ensino superior universitário
Neste subcapítulo, trataremos de observar as características mais relevantes nas
quais está assente o ensino superior universitário português.

A criação e funcionamento de um estabelecimento de ensino universitário, instituições
de alto nível, devem orientar-se para a criação, transmissão e difusão da cultura, do
saber e da ciência e tecnologia, através da articulação do estudo, do ensino, da
investigação e do desenvolvimento experimental. Além do mais, têm de estar
autorizadas a ministrar pelo menos seis ciclos de estudos de licenciatura (dois dos
quais técnico-laboratoriais), seis ciclos de estudos de mestrado e um ciclo de estudos
de doutoramento em pelo menos três áreas diferentes mas compatíveis com a missão
própria do ensino universitário.

No que diz respeito ao nível académico do corpo docente que lecionam no ensino
superior universitário, as carreiras profissionais tem vindo a ser alteradas e englobam
as categorias de professor catedrático, professor associado, professor auxiliar e
professor visitante. De referir que o grau de doutoramento é obrigatório para aceder às
três primeiras categorias.

Complementando esta análise, devem as instituições de ensino universitário dispor de
docentes e investigadores de forma a corresponderem pelo menos, um doutor por
cada 30 estudantes.

Estas instituições deverão dispor de instalações com características exigíveis à
ministração de ensino universitário, com bibliotecas e laboratórios adequados à
natureza dos ciclos de estudos. Devem igualmente desenvolver atividades no campo
do ensino e investigação e dispor de centros de investigação.
O ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado no ensino universitário tem
presentemente 180 ou 240 créditos e uma duração normal compreendida entre seis e
oito semestres curriculares de trabalho dos estudantes. No primeiro ciclo de estudos
das instituições universitárias ou politécnicas, o grau de licenciado é conferido aos
que, através da aprovação em todas as unidades curriculares que integram o plano de
estudos do curso de licenciatura, tenham obtido o número de créditos fixado.
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O ciclo de estudos conducente ao grau de mestre tem 90 a 120 créditos e uma
duração normal compreendida entre três e quatro semestres curriculares de trabalho
dos estudantes ou, excecionalmente, em consequência de uma prática estável e
consolidada internacionalmente, 60 créditos e uma duração de dois semestres. O título
é atribuído após a aprovação de unidades curriculares e ato público de defesa da tese.

O grau de doutor é conferido pelas universidades e institutos universitários aos que
tenham obtido aprovação nas unidades curriculares do curso de doutoramento,
quando exista, e no ato público de defesa da tese.

Até à data, as universidades públicas portuguesas em funcionamento são as que a
seguir se apresentam:


Universidade Aberta



Universidade dos Açores



Universidade do Algarve



Universidade de Aveiro



Universidade da Beira Interior



Universidade de Coimbra



Universidade de Évora



Universidade de Lisboa



Universidade da Madeira



Universidade do Minho



Universidade Nova de Lisboa



Universidade do Porto



Universidade Técnica de Lisboa



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro



Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – ISCTE
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Mapa 1 – Distribuição das instituições de ensino universitário em Portugal

Fonte: DGES/MEC.

Contudo, existe igualmente um conjunto de estabelecimentos de ensino superior
privados, e que ficam nesse estudo igualmente elencadas:


Escola Superior de Atividades Imobiliárias



Escola Superior Artística do Porto



Escola Superior Gallaecia



Escola Universitária das Artes de Coimbra



Escola Universitária Vasco da Gama



Instituto de Arte, Design e Empresa



Instituto Superior Bissaya Barreto



Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz



Instituto Superior de Ciências da Saúde – Norte
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Instituto Superior de Comunicação Empresarial



Instituto Superior D. Afonso III



Instituto Superior de Educação e Trabalho



Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada



Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Mirandela



Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Santo André



Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Viseu



Instituto Superior de Gestão



Instituto Superior de Línguas e Administração de Bragança



Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria



Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa



Instituto Superior de Línguas e Administração de Santarém



Instituto Superior de Línguas e Administração de Vila Nova de Gaia



Instituto Superior da Maia



Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes



Instituto Superior Miguel Torga



Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida



Instituto Superior de Serviço Social do Porto



Universidade Atlântica



Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões



Universidade Católica Portuguesa



Universidade Fernando Pessoa



Universidade Fernando Pessoa – Unidade de Ponto de Lima



Universidade Lusíada



Universidade Lusíada (Porto)



Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão



Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias



Universidade Lusófona do Porto



Universidade Portucalense Infante D. Henrique
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1.1.2. Ensino superior politécnico
No que diz respeito ao ensino superior politécnico, este teve a sua origem no ES de
curta duração criado pela Reforma Veiga Simão, em 1973, e retomado mais tarde pelo
Governo Constitucional, em 1977 (Arroteia, 1996).

O Decreto-Lei n.º 513-T/79 é o documento que cria o ensino superior politécnico,
assente na ideia de uma via mais profissionalizante respondendo às necessidades de
formação identificadas pelo sistema produtivo o que contrastava com a ideia mais
conceptual e teórica do ensino universitário.

O ensino superior politécnico visa proporcionar a criação, transmissão e difusão da
cultura e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do
ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental.

Para a criação e funcionamento das instituições de ensino politécnico, esta têm de
integrar pelo menos duas escolas de áreas diferentes, estar autorizadas a ministrar
pelo menos quatro ciclos de estudos de licenciatura (dois dos quais técnicoslaboratoriais), em pelo menos duas áreas diferentes compatíveis com a sua missão. E,
ainda dispor de instalações com as características exigíveis à ministração de ensino
politécnico e de bibliotecas e laboratórios adequados. Deverão igualmente,
desenvolver atividades de investigação orientada.

As instituições de ensino politécnico devem dispor de um corpo docente que após
várias alterações, está definido pelo professor coordenador principal, professor
coordenador, professor adjunto, professor convidado.

Em relação ao ensino universitário atual, as principais diferenças com o ensino
politécnico residem no facto deste não conferir o grau de doutor, de não dar formação
em certas áreas tradicionais do saber (como a medicina e o direito), de desenvolver
mais cursos superiores de curta duração (antigos bacharelatos) e de ter
frequentemente regimes de acesso em que é dada preferência às candidaturas de
âmbito regional.

Estas instituições conferem a possibilidade de atribuição de grau de licenciado e
mestrado. O ciclo de estudos para a atribuição do grau de licenciatura tem, em regra,
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no caso dos institutos politécnicos, uma duração de 6 semestres curriculares, a que
correspondem 180 créditos.

Encontram-se até à data e em funcionamento em Portugal os institutos públicos
politécnicos e escolas superiores pertencentes ao ensino superior politécnico, que a
seguir se transcrevem e que se ilustram no mapa seguinte:


Instituto Politécnico de Beja



Instituto Politécnico de Bragança



Instituto Politécnico de Castelo Branco



Instituto Politécnico do Cávado e do Ave



Instituto Politécnico de Coimbra



Instituto Politécnico da Guarda



Instituto Politécnico de Leiria



Instituto Politécnico de Lisboa



Instituto Politécnico de Portalegre



Instituto Politécnico do Porto



Instituto Politécnico de Santarém



Instituto Politécnico de Setúbal



Instituto Politécnico de Tomar



Instituto Politécnico de Viana do Castelo



Instituto Politécnico de Viseu



Escola Superior de Enfermagem de Coimbra



Escola Superior de Enfermagem de Lisboa



Escola Superior de Enfermagem do Porto



Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril



Escola Superior Náutica Infante D. Henrique



Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia de Produção de Aveiro-Norte



Escola Superior de Saúde de Aveiro



Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda



Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus



Escola Superior de Enfermagem de Vila Real



Escola Superior de Educação e Comunicação



Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de Faro



Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de Faro (Portimão)



Escola Superior de Saúde de Faro



Escola Superior de Enfermagem
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Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo



Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada



Instituto Superior de Engenharia



Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro
Mapa 2 – Distribuição das instituições de ensino politécnico em Portugal

Fonte: DGES/MEC.

A par destes institutos públicos, e à semelhança do que aconteceu com as
universidades públicas e privadas, foram surgindo em Portugal institutos e escolas
privados politécnicos que passamos a apresentar:


Academia Nacional Superior de Orquestra



Conservatório Superior de Música de Gaia



Escola Superior de Artes Decorativas



Escola Superior de Artes e Design
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Escola Superior Artística do Porto (Guimarães)



Escola Superior de Educação de Almeida Garrett



Escola Superior de Educação de Fafe



Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada



Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo



Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo (Viseu)



Escola Superior de Saúde Jean Piaget – Nordeste



Escola Superior de Educação de João de Deus



Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti



Escola Superior de Educação de Santa Maria



Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria



Escola Superior de Educação de Torres Novas



Escola Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich



Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de
Azeméis



Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado



Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias



Escola Superior de Enfermagem de São José Cluny



Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria



Escola Superior de Saúde do Alcoitão



Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa



Escola Superior de Saúde Egas Moniz



Escola Superior de Saúde Jean Piaget – Algarve



Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia



Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu



Escola Superior de Educação Jean Piaget – Nordeste



Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches



Escola Superior de Saúde do Vale do Ave



Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa



Escola Superior de Saúde Atlântica



Escola Superior Politécnica de Saúde de Lisboa



Escola Superior Politécnica de Saúde do Porto



Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa



Escola Superior de Tecnologias de Fafe



Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais (Porto)
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Instituto Português de Administração de Marketing de Lisboa



Instituto Português de Administração de Marketing de Matosinhos



Instituto Português de Administração de Marketing de Matosinhos (Aveiro)



Instituto Superior de Administração e Gestão



Instituto Superior de Administração e Línguas



Instituto Superior Autónomo de Estudos Politécnicos



Instituto Superior de Ciências da Administração



Instituto Superior de Ciências Educativas



Instituto Superior de Ciências Educativas de Felgueiras



Instituto Superior de Ciências Empresariais e do turismo



Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração



Instituto Superior D. Dinis



Instituto Superior de Educação e Ciências



Instituto Superior de Entre Douro e Vouga



Instituto Superior de Espinho



Instituto Superior de Gestão Bancária



Instituto Superior de Novas Profissões



Instituto Superior de Paços de Brandão



Instituto Superior Politécnico Gaya



Instituto Superior Politécnico do Oeste



Instituto Superior de Saúde do Alto Ave



Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa



Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa (Porto)



Universidade Fernando Pessoa

Conforme é notório neste capítulo, o sistema superior é complexo, apresentando uma
oferta alargada de universidades e politécnicos públicos e privados que poderão vir a
sofrer novos ajustes face ao contexto atual e que alguns autores já antecipam.

Segundo Amaral e Magalhães (1999) e Crespo (2003), o ES depara-se com algumas
ameaças, entre elas a diminuição da procura e os cortes orçamentais. Referem ainda
os mesmos autores que, embora 43% dos estudantes que concluem o ensino
secundário prossigam os seus estudos no ES, a diminuição da procura deste tipo de
ensino acentuou-se em resultado da taxa de natalidade que em Portugal ocorreu nas
décadas de 80 e 90. De acordo com Crespo (2003), esta situação tem influência no
desenvolvimento do setor e na preparação do país para a Sociedade do
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Conhecimento. Efetivamente, pode constatar-se que estas previsões têm-se feito
sentir na realidade. Comparando o ano de 2012 e 2011, verifica-se uma diminuição
dos estudantes em 2012, relativamente ao número existente no ano anterior, 2011,
traduzindo-se num declive acentuado de menos 14932 estudantes, uma queda
aproximada de 12% (DGEEC, PORDATA)2.

Por outro lado, face à nova atualidade económica e financeira que a Europa atravessa
e Portugal em concreto, surgem cortes orçamentais fruto da diminuição dos recursos
públicos. Esta realidade faz com que as IES se foquem na qualidade, na
internacionalização, na reorganização dos sistemas que acabamos de analisar e nos
novos públicos que têm de captar.

No capítulo seguinte, iremos observar as mudanças mais significativas da educação
superior ao longo da história e analisar algumas políticas da União Europeia que
tiveram impacto em Portugal nos últimos anos.

2

DGEEC – Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência; PORDATA – Base de Dados Portugal

Contemporâneo

56

CAPÍTULO 2. Democratização do Ensino Superior.
Novos desafios

Este capítulo descreve a evolução da educação superior ao longo do século XX e
início do século XXI, mencionando em concreto políticas que alteraram a forma de
acesso ao Ensino Superior (ES) permitindo a entrada de novos públicos e que aqui se
designam por estudantes “Maiores de 23 anos”, que são o ponto central desta
investigação, conforme já frisado anteriormente. Esta nova população trará novos
desafios ao ensino superior por se tratar de Estudantes Adultos Não Tradicionais
(EANT).

2.1. Principais desenvolvimentos políticos no ensino superior português
(de 1975 a 1986)
Importa recordar que esta investigação se centra em Portugal, envolvendo cidadãos
que pertencem a um determinado contexto político, económico e social. Propomo-nos
a analisar os períodos mais marcantes para o ES, pois assim se compreenderá melhor
este estudo e o processo de grandes transformações sociais pautado com uma
urbanização em cada vez maior escala, a par do abandono das atividades agrícolas
(Mattoso, Daveau e Belo, 1997).

Recuando um pouco, para se perceber o que acontecia em Portugal antes da
Revolução de 25 de Abril de 1974, ao nível da educação, verifica-se que nos anos 50,
se registavam fortes investimentos nos temas educativos, na educação secundária
acessível a classes sociais altas, um tipo de educação desenvolvida que treinava a
qualidade

da

classe

trabalhadora

média,

que

era

indispensável

para

o

desenvolvimento industrial do país. Os jovens, de classes sociais menos favoráveis,
continuavam a estudar para obterem tarefas qualificadas no mercado de trabalho. Não
admira que o “encantamento pela procura da educação” (Grácio, 1986) tenha crescido
em intensidade nesta época.

Ainda neste seguimento, e de acordo com Arroteia (1996), verifica-se que, apesar de
elitista, o número de inscrições no ES tinha aumentado 128% entre 1950/51 e
1966/67, passando de 15.780 para 35.933 matrículas. Porém, em termos gerais o
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número de indivíduos que frequentava o ES era reduzido, e pertencia às famílias mais
abastadas e mais cultas do país.

Até 1974, podemos afirmar que a sociedade portuguesa se caracterizava pelo facto de
ser fortemente discriminatória (Mónica, 1978). A frequência do liceu e da universidade
era um privilégio duma pequena minoria da população portuguesa. Os jovens eram
obrigados a pagar uma propina para frequentar a universidade, cujo montante
ascendia, nas vésperas da Revolução de abril, a 1.300 escudos ano (cerca de 6,50
Euros), sendo um peso considerável na maioria dos orçamentos familiares, pois a
maioria da população portuguesa ganhava menos de 800 escudos (cerca de 4,00
Euros) por mês, a acrescentar aos gastos que teriam de ser feitos adicionalmente com
a compra de livros e outros materiais. Continuando a citar Mónica (1978), ter um filho
na universidade era quase impossível para trabalhadores e pequenos comerciantes.

No que diz respeito à questão social, a emigração conheceu um aumento progressivo
que se manteve constante até 1974. Arroteia (1985) defende que as principais razões
são de ordem interna, tal como a incapacidade de absorção de trabalhadores nas
zonas rurais, a falta de emprego na indústria e a guerra colonial. Contudo, o mesmo
autor, defende também fatores de ordem externa, como é o caso da necessidade de
mão-de-obra em países da Europa Ocidental e a oportunidade de trabalho em países
da América, Canadá e Venezuela.

Se recuarmos ainda mais no tempo, e ainda de acordo com Arroteia (1996), os efeitos
das reformas levadas a cabo pela República foram notáveis mas, com a chegada do
Estado Novo (1928), algumas das medidas foram sucessivamente alteradas, as quais,
ao invés de contribuírem para uma maior democratização do ES, mantiveram um
regime de acesso bastante seletivo.

De acordo com Stoer (1986: 69), é possível individualizar dois períodos distintos entre
o golpe militar de 1926 até 1945, caracterizado com um período em que “a ideologia
decorrente da trilogia Deus – Pátria – Família dominava o sistema educativo”,
modelando a dominação do Estado sobre a sociedade civil e o segundo período de
1945 até às vésperas da Revolução, que se caracteriza por um período de
crescimento económico e de expansão capitalista em que o estado manteve o seu
domínio sobre a sociedade civil durante este período, não tanto através da educação
ou outros sistemas ideológicos mas através do aparelho repressivo.
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A este propósito Crespo (1993: 32) refere que “o período correspondente ao Estado
Novo não foi propício ao nosso desenvolvimento educacional. Limitámo-nos a
preocupar com o ensino primário”. O ES foi prosseguindo sem vivacidade,
espartilhado num conservadorismo que lhe não dava autonomia e oportunidade para
se desenvolver. A necessidade de criação de novos estabelecimentos de ES
advogada pelos políticos mais liberais do regime de Salazar justificava-se pela procura
crescente do ensino secundário e o reconhecimento do interesse para o
desenvolvimento do país (Arroteia, 1996).

São sobretudo alterações na estrutura económica e social, como por exemplo o
prolongamento da escolaridade obrigatória, o aumento das taxas de escolarização no
secundário, em finais da década de 60 e inícios da década de 70, assim como as boas
oportunidades no mercado de trabalho dos diplomados do ES, que revelam ser fatores
explicativos do aumento da procura deste nível de ensino.

Ainda antes do 25 de abril de 1974, com o ex-ministro da Educação, José Veiga
Simão, surge mais uma reforma importantíssima. Esta reforma de ensino tinha como
objetivo promover o acesso alargado dos portugueses aos diversos setores da
educação. De acordo com a sua perspetiva, tal alargamento contribuiria decisivamente
para o desenvolvimento do país. Mais tarde, é publicada a Lei n.º 5/73, que define a
constituição da rede de universidades, politécnicos, escolas normais superiores e
outros estabelecimentos equiparados.

A criação destes novos estabelecimentos de ensino, de natureza universitária e
politécnica, que nós conhecemos, viria a facilitar a tarefa de democratização,
expansão, regionalização e diversificação do ensino, na qual Veiga Simão se havia
fortemente empenhado, contribuindo, deste modo, para dar resposta aos problemas
concretos da sociedade portuguesa de então. Sousa (1968), definiu este conceito
como sendo a política que visava tornar o ensino, e em particular o ES, acessível a
todas as classes sociais sem distinção de meios materiais.

Prosseguindo, é de referir igualmente Peters (1967, cit. in Fonseca, Freitas, Barroso, e
Sequeira, 1998), que reflete sobre a democratização do ensino na década de 60 do
século XX, assentando a sua teoria em três pilares: a democratização da educação, a
escola como instituição democrática e a educação para a democracia. Em 1973,
regista-se uma reforma educativa que permite a descentralização do ES, com a
criação de estabelecimentos fora dos tradicionais centros universitários. No início da
59

década de 70, encontravam-se em funcionamento 42 unidades orgânicas de
estabelecimentos de ensino superior público e 37 de ensino superior privado (Arroteia,
1996).

Segundo a Direção Geral do Ensino Superior (1999), o sistema ES passou de quatro
universidades em 1973, para uma rede de instituições universitárias e politécnicas
distribuídas regionalmente, abrangendo não só as capitais de distrito mas também
outras localidades. Segundo Réfega (1975), a regionalização do ES visava responder
às necessidades de desenvolvimento regional, em especial, das regiões do interior.

Nesta mesma linha, também Luciano (2012:82), sublinha que a população estudantil
do ensino superior repartia-se em 1973 pelas quatro universidades então existentes,
três nos dois maiores centros populacionais do litoral e do país, Lisboa (duas, a
Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa), Porto (Universidade do
Porto) e outra em Coimbra.
Quadro 1 – Número de alunos no Ensino Superior em 1973

Alunos
Coimbra
Lisboa - Clássica
Lisboa - Técnica
Porto
Total

(em números)

(em%)

7.864
18.202
12.365
11.030
49.461

15,9
36,8
25,0
22,3
100,0

Fonte: OCDE (1975).

Os cerca de 50.000 estudantes desta época provinham de situações relacionadas com
a questão geográfica e de acordo com a sua origem socioprofissional.

Com a chegada da Revolução de 1974, a sociedade em Portugal foi sujeita a
profundas mudanças e o ES não foi exceção. A Constituição da República Portuguesa
de 1976 deu corpo ao direito à educação, à cultura e ao trabalho, embora os
resultados face à mudança, implique um esforço que só o tempo poderia responder. É,
de facto, a partir de 1974, que se regista uma melhoria significativa nas condições
económicas da generalidade da vida dos portugueses. O salário médio dos
portugueses aumentou de forma substancial ao mesmo tempo que se desenvolveu
uma política de apoio social. Com a criação de um salário mensal mínimo (cerca de
16,50 Euros), o rendimento duplicou. A esta mudança, acrescentou-se igualmente o
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subsídio de férias e o 13.º mês. Para além destes apoios sociais, outros se seguiram,
como é o caso da pensão de sobrevivência para todos os portugueses, a
generalização

do

estatuto

de

aposentado com

direito

“à

reforma”,

ou

a

comparticipação do Estado nas despesas de saúde. Não deixa de ser curioso que
passados quase quarenta anos, estes debates estão novamente na mesa da
discussão política mas em sentido contrário.

No que toca ao ES, após abril de 1974, o valor da propina manteve-se nos 1.300
escudos anuais (6,5 Euros), igual ao valor praticado antes da Revolução. Como o
rendimento das famílias tinha aumentado, deu-se a possibilidade a que mais pessoas
tivessem acesso a este tipo de ensino.

De 1974 a 1986, o ES foi considerado um serviço de utilidade pública oferecido quase
gratuitamente e exclusivamente pelo Estado, como acontecia na grande maioria dos
países europeus (excetuava-se a Universidade Católica que não possuía, no entanto,
a qualidade de superior).

Outro marco importante nesta altura, foi o Decreto-Lei n.º 363/75, de 11 de julho, que
começou por procurar estabelecer um controle democrático sobre todo o sistema de
produção material e cultural, de modo a fazê-lo funcionar harmonicamente ao serviço
da revolução socialista. Questões como o financiamento, objetivos e acesso, foram
alguns dos itens que sofreram alterações.

Em 1976, o governo implementou o sistema de numerus clausus, inicialmente aos
cursos de Medicina, Medicina Veterinária e Psicologia, mas alargando-o, em 1977, a
todas as áreas científicas. Em 1977, dá-se uma outra transformação quando é
instituído o Ano Propedêutico do ES, que vem posteriormente a dar origem no 12.º
ano (1980). Continuando na esteira de Arroteia, a institucionalização do ensino
técnico-profissional e profissional, no ensino secundário, em 1983, tem como propósito
diminuir o número de candidatos ao ensino superior. Em 1977/78 e 1981/82, há um
decréscimo percentual de 2,3%, com especial relevância no ensino superior público (8,8%).

Entre meados da década de 80 e inícios da década de 90, o número de instituições
universitárias, públicas e particulares cooperativas, registou um aumento superior a
50%, que se traduziu na existência de 152 unidades orgânicas de instituições públicas
e 81 de instituições de natureza privada (EURYBASE, 2001).
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Apesar do crescente número de estudantes a frequentar o ES, tal não quer dizer que o
ensino garanta um emprego para todos, tal como ainda se regista atualmente. Em
meados dos anos 70, dá-se mesmo uma incapacidade de resposta do sistema
educativo face ao número de diplomados que aparece em Portugal. As justificações
apontadas foram questões conjunturais, como a recessão económica internacional, a
crise política interna, a diminuição do investimento e do recrutamento de mão-de-obra
por parte das empresas, dadas as mudanças políticas e sociais do 25 de abril de
1974, e o aumento da oferta de mão-de-obra altamente qualificada, como foi o caso de
militares diplomados desmobilizados, o retorno dos residentes no Ultramar e um maior
número de recém-licenciados.

Nesta altura, foram colocadas em prática, medidas de políticas educativas, limitando o
acesso ao ES e à sua diversificação, tendo em vista a preservação da qualidade do
ensino e de planeamento do desenvolvimento do ES, de acordo com as necessidades
do país.

Neste contexto, verifica-se que mais uma vez a realidade em que vivemos atualmente
tem contornos muito semelhantes àqueles que fizeram parte do passado e é por esta
analogia que existem receios que se volte a cometer erros semelhantes.

No que diz respeito às mudanças sociais, começa a verificar-se as mesmas
tendências dos outros países europeus, como é o caso do envelhecimento da
população, que trará consequências para o ensino, como se poderá compreender um
pouco mais à frente neste capítulo. Uma outra mudança social significativa, a partir da
segunda metade da década de 80, é que as mulheres passam a constituir a maioria da
população estudantil do ES.

Nos segmentos sociais menos favoráveis, a educação passou a ser um meio para
poder ascender socialmente (Bowles e Gintis, 1976). A educação mostrou-se,
igualmente, como um instrumento necessário para conhecer e relacionar-se com
pessoas de classes sociais altas e assim conquistar poder no campo social (Bourdieu,
1975).

Por estas razões, a educação começou a estar sujeita a pressões significativas,
ficando mais acessível a jovens de classes pobres, aumentando a população
qualificada. Na realidade, a opção política de industrializar o país era incompatível com
a educação de níveis pós primários, muitos dos quais serviam indivíduos de classes
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sociais com níveis superiores de cultura e capital económico, pessoas que eram
dificilmente distinguíveis dos influentes do poder político.

Após o 25 de abril de 1974, e observado o período dos anos 80, este foi igualmente
marcante para a sociedade portuguesa, na medida em que se dá finalmente a
consolidação democrática e a adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE) e na
qual, em simultâneo, há lugar a um crescimento económico de proporções
anteriormente inimagináveis, tal como referem Monteiro e Pinto (2005).

Nesta altura, Portugal era membro de vários organismos internacionais, tais como, a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) e a European Free Trade Association (EFTA).
Porém, o maior destaque político é sobretudo atribuído à Comunidade Económica
Europeia (CEE) numa tentativa de aproximar Portugal aos outros países europeus.
Segundo Anica (1997), a adesão à CEE, em 1985, “não significou o regresso à
Europa” mas sim a total identificação da sociedade portuguesa a um projeto social
aberto e democrático pautado por uma maior qualidade de vida, projeto este desejado
pelos portugueses pelo menos desde o final da década de 50 do século XX.

Ainda neste contexto, Ernâni Lopes (Ministro das Finanças entre 1983 e 1985) e
outros políticos da época, apontavam a ideia de que a entrada de Portugal na CEE
constituía a oportunidade de assegurar finalmente a prosperidade e a riqueza.

De facto, foi graças à adesão à CEE que Portugal passou a receber Fundos
Estruturais, transferidos de acordo com os eixos prioritários e estratégias definidas,
contribuindo para a melhoria das condições de acesso ao ES. O balanço da integração
de Portugal na CEE é realizado 20 anos mais tarde, concretamente em 2006, onde se
refere que o balanço é muito positivo sob o ponto de vista de evolução do país e que
este deveria continuar a saber aproveitar as oportunidades postas à disposição pela
União Europeia (UE)3.

Outro marco importante onde se consagra o princípio da democratização do ensino é
a referida Lei n.º 46/86. Esta Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), faz constatar
dos seus princípios gerais, entre outros, o direito à educação, à cultura e à
3

Portugal 20 Anos Integração Europeia/Portugal 20 Years European Integration, 2007.
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democratização do ensino, assente numa justa e efetiva igualdade de oportunidades
no acesso e sucesso escolares (Pires, 1987).

Entre 1990 e 1996, Portugal torna-se no país membro da OCDE que regista maior
taxa de variação positiva de efetivos no ES. A evolução demográfica contribuiu para
esta expansão, bem como a existência de mais oferta por parte do ES, levando ao
aumento da procura deste ensino e ao desenvolvimento do ensino superior privado,
face às limitações do setor público, que conduzem à emergência de um sistema de ES
de massas.

Embora este subcapítulo trate de analisar os principais desenvolvimentos políticos no
ES no período mais marcante para Portugal, e os consequentes resultados na
educação em termos gerais, abrimos um breve parêntese, para apresentar de forma
sucinta a evolução mais específica sobre a educação de adultos, pois é sobre esta
população que recai o nosso estudo. As atividades formativas em concreto para a
educação de adultos até 1974, são praticamente inexistentes, sendo esta uma das
muitas involuções produzidas pela longa vigência do Estado Novo (Silva, 1990). Outro
indicador ilustrativo da paralisia do Estado Novo a este nível, encontra-se no facto de
não se registar qualquer iniciativa legislativa ou normativa sobre a educação de
adultos relevante no período que antecede a Revolução de 1975.

Socialmente, as práticas desenvolvidas de educação de adultos, são um resultado
quase espontâneo de uma aposta dos movimentos associativos que se vão
construindo (Salgado, 1990). A este propósito, Arroteia afirma que, na alvorada do 25
de abril, a educação de adultos em Portugal, no campo social específico, não
apresenta passado. Contudo, com a crise revolucionária que se instala, inaugura-se
um vertiginoso mergulho nas atividades de educação popular.

No plano da sociedade portuguesa, segundo Barreto (2005), nas últimas décadas, as
mudanças foram muito profundas, ainda que no mesmo país, a sociedade passou a
ser outra totalmente diferente.

Embora atualmente se identifiquem muitas mudanças ao nível do ES e iniciativas
levadas a cabo no que diz respeito à educação de adultos, passados tantos anos após
a entrada de Portugal na CEE, em 1986, o país continua a apresentar indicadores
educacionais extremamente preocupantes, nomeadamente quando comparado com
outros países europeus. Segundo a OCDE (2005), no que diz respeito ao nível
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secundário completo, Portugal apresentava, a seguir à Turquia, a mais baixa
percentagem (entre os 25 e os 64 anos). A percentagem é de apenas 20% para
Portugal, a comparar com uma média da OCDE igual a 60%. Nos Estados Unidos
essa média é 76%, sendo 67% na Finlândia, 50% na Irlanda e 75% na República
Checa.

Após o período posterior à Revolução de 25 de Abril, em Portugal, deram-se grandes
alterações educativas e a equidade parecia ser um dado adquirido. Durante a década
de 70 e meados da década de 80, a equidade manteve-se como uma das promessas
subjacentes à política educativa, no que respeita a este nível de ensino. Torna-se
importante reafirmar que o que se passava no país até 1974 para a educação de
adultos era nulo, ao contrário de outras realidades europeias que nunca descuidaram
por completo a população ativa, como é o caso da Inglaterra. A situação em Portugal
era de tal forma preocupante a este nível que é apenas no ano de 1979, que se
prepara o Programa Nacional de Alfabetização e Educação de Base de Adultos
(PNAEBA), assumindo características relevantes, tal como define Salgado (1990),
conferindo uma grande responsabilidade interventiva ao Estado.

Nesta altura, estabelecem-se os objetivos para a Educação de Adultos que visavam o
desenvolvimento cultural e educativo da população: assegurar de forma permanente a
satisfação das necessidades básicas de educação formal e informal dos adultos,
assegurar as condições para que todos os adultos tivessem acesso à alfabetização e,
por fim, assegurar a melhoria da qualidade pedagógica das ações de alfabetização e
de educação de base dos adultos.

Porém, só em 1981/82 é que é finalmente aprovado o PNAEBA mas cedo conheceu
as suas limitações, sobretudo devido a contenções financeiras que impediram que o
programa apresentasse os resultados a que se tinha proposto.

Como foi notado, a educação de adultos nunca constituiu uma prioridade em Portugal,
nem no setor da política educativa, nem do ponto de vista de dotações orçamentais
(sempre mínimas), nem sequer na implementação efetiva de recursos e estratégias de
mudança socioeducativa. Todas as visões de conjunto sobre o sistema educativo
português não podem deixar de focalizar as carências educativas dos adultos e,
especialmente, de jovens adultos que abandonaram com níveis escolares baixíssimos
o sistema regular de ensino, e interrogar aquele deste ponto de vista (Silva, 1990).
Contudo, a educação de adultos tem vindo a ser reconhecida e codificada em
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declarações internacionais. Comprovam-no os documentos produzidos pela Quarta
Conferência Internacional da UNESCO sobre a educação de adultos e também o
traçado interpretativo da evolução registada desde a Conferência de Tóquio, em 1972,
e também as recomendações dos Estados-Membros. Neste nível, destacam-se as
diretrizes no sentido da complementaridade e articulação orgânica dos subsistemas
educativos formal e não formal, na perspetiva da educação permanente.

Como foi possível demonstrar, é sobretudo após o 25 de abril de 1974 que o
fenómeno da democratização do ensino adquire relevância no nosso país e também
após a integração de Portugal na UE. Contudo, os níveis educativos e de qualificação
dos portugueses ainda nos afastam dos nossos parceiros na OCDE e na UE, como
iremos observar neste capítulo.

Por tudo o que tem vindo a ser dito neste subcapítulo, fica a ideia de que o esforço de
Portugal no domínio da promoção à educação, mesmo que quase sempre elitista e
inconstante, sempre se verificou. Fica igualmente a ideia de que determinadas
situações políticas tiveram reflexos profundos e passaram a marcar definitivamente a
educação. Nesta análise, verifica-se que a história se encarrega de nos mostrar que o
que estamos a viver hoje, também tem aspetos semelhantes aos do passado.

No subcapítulo seguinte, passaremos a analisar outras mudanças políticas mais
recentes mas igualmente marcantes na história da educação superior.

2.2. As mudanças das últimas décadas
Após o período analisado, continuaram a verificar-se grandes mudanças no ES. Por
exemplo, ao nível do acesso geral, em 1988, com o Decreto-Lei n.º 354/88, de 12 de
outubro, surge um novo regime, em que as Provas de acesso deixam de ter um
caráter eliminatório. É instituída uma Prova Geral de Acesso, a fim de avaliar o
desenvolvimento intelectual, o domínio da língua portuguesa e a maturidade cultural
do estudante. As IES podiam nesta altura, se assim o entendessem, realizar Provas
específicas para a seriação dos candidatos. Mas no ano de 1992, a Prova Geral de
Acesso é abolida, mantendo-se o caráter eliminatório das Provas de acesso ao ES.

Posteriormente, extingue-se a nota mínima de acesso que segundo Almeida (2008),
contribuiu para um aumento do número de candidatos ao ES e está na base da
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verdadeira explosão do ensino superior privado e, também, do forte crescimento do
ensino superior politécnico público, num contexto de restrições formais no acesso ao
ES.

Nesta linha de análise, o regime de acesso de 1992 vem a sofrer mais algumas
alterações em 1996 (Decreto-Lei n.º 28-B/96, de 4 de abril), colocando em carácter
facultativo uma classificação mínima para a candidatura ao ES, quer nos exames do
ensino secundário, quer na nota de candidatura, sendo as classificações mínimas
estabelecidas para cada par instituição/curso pelos órgãos competentes de cada
instituição.

No ano de 1998, é estabelecido um novo regime de acesso pelo Decreto-Lei n.º 296A/98, de 25 de outubro, reintroduzindo-se o caráter eliminatório das Provas de
ingresso realizadas para a avaliação da capacidade de frequência do ES. O caráter
eliminatório das Provas de ingresso e o estabelecimento de uma classificação mínima
introduzem novas regras na relação procura/oferta deste tipo de ensino. Este novo
sistema deverá, também, ter contribuído para a redução de candidatos ao ES no ano
letivo de 1999-2000, segundo alguns autores.

Existe uma intervenção ativa, ainda que indireta, do Governo e das próprias IES sobre
o volume e o perfil dos candidatos ao ES. A definição de algumas normas, como por
exemplo a fixação de uma nota mínima, limita logo à partida o número e o tipo de
candidatos, condicionando o preenchimento das vagas disponibilizadas. A partir de
meados da década de 80, dá-se a abertura do ES à iniciativa privada e, em 1986, à
cobrança de propinas atualizadas pelas universidades públicas pelo que, a partir de
1992, o cenário do ES passa a ter outras características. Verifica-se que é nas regras
de acesso, que se encontra muitas vezes os fatores de aumento ou diminuição de
estudantes no ES.

Analisando alguns dados, se tivermos em conta a evolução do número de estudantes
no ensino superior público e privado, regista-se que o ensino superior privado
aumentou de forma explosiva, conforme se observa no gráfico abaixo.
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Gráfico 1 – Evolução do número de estudantes inscritos no ensino superior português
[1995/96 a 2010/11]
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Fonte: GPEARI-MEC.

Continuando a observar o gráfico 1 entre 1995/96 e 2010/2011, verifica-se uma
tendência crescente no número de estudantes que frequentam o ensino superior
público e uma descida no número de estudantes que frequentam o ensino superior
privado. No ano letivo de 2010/2011, estavam inscritos um total de 403.445 estudantes
no ensino superior (1.º ciclo, mestrados e doutoramentos). Este número é o mais alto
de sempre e simboliza uma alteração assinalável no panorama da educação em
Portugal que em meados da década de 60 apenas registava apenas 25 mil estudantes
e em 1980 cerca de 80 mil estudantes (1.º ciclo).

Se tivermos em conta o ensino privado e o ensino publico, no ano de 1998/1999,
verificava-se uma procura maior no ensino superior privado (10,4% e 6,1%,
respetivamente). Contudo, a partir do ano 2000, essa tendência inverteu-se. Entre
2000 e 2004, o ensino superior privado viu diminuir o número de vagas e, em 2001,
registou uma queda de 20,4% em relação ao ano anterior. Por sua vez, o ensino
superior público registou uma tendência positiva, com exceção do ano letivo de
2003/2004.

A primeira grande alteração nos números de frequência do ensino superior acentuouse nos anos 90 quando se alargou o número de estabelecimentos de ensino. A
segunda grande alteração verificou-se nos últimos cinco anos, com a introdução de
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mecanismos adequados ao Processo de Bolonha e na promoção da captação de
novos públicos.
Gráfico 2 – Evolução do número de estudantes inscritos no ensino superior universitário
e politécnico [1995/96 a 2010/11]
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Fonte: GPEARI-MEC.

Verifica-se igualmente no gráfico acima que o ES Universitário é o subsistema de
ensino que abarca o maior número de estudantes mas que a tendência verificada é
igualmente acompanhada pelo ES politécnico.

No total, regista-se que no ano letivo de 2010/2011, se encontravam inscritos 307.977
estudantes no ensino superior universitário e politécnico.

Embora não esteja aqui representado, regista-se ao que neste período, que o número
de inscritos do género feminino é sempre superior ao do género masculino,
continuando-se a verificar essa tendência.

Relativamente ao número de vagas para os cursos do ES, este cresceu de 84.130 no
ano letivo 2000/01 para 89.813 vagas em 2010/11, sendo o ensino superior politécnico
responsável por cerca de um terço destas vagas.

Entre 2000 e 2005, o número de vagas tinha decrescido (2,7%) bem como o número
de inscritos nos ES (6,7%). Mas, entre 2005 e 2010, o número de vagas cresce para
9,6% e o número de inscritos aumentou para 31,7%. A diferença entre o número de
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inscritos e o número de vagas faz perceber que o aumento de inscritos verificado, se
deve à criação de novos regimes especiais de acesso, nomeadamente o ingresso dos
“Maiores de 23 anos”. A evolução positiva do número de inscritos ao longo dos últimos
anos, foi acompanhada por um esforço das IES em proceder a uma maior
racionalização da oferta formativa existente.

Analisando o número de vagas por tipo de ensino, o OCES apurou que, em 2006, 60%
do número total de vagas de acesso ao ensino superior correspondia ao ensino
universitário e os restantes 40% ao ensino politécnico, ou seja, 50.360 vagas contra
33.411 no politécnico.

Analisando o número de diplomados e como podemos observar no gráfico abaixo,
este também acompanha as mesmas oscilações que temos vindo a observar ao nível
da evolução dos estudantes e das vagas colocadas à disposição. O número de
diplomados em IES cresceu em dez anos, 33%. No ano de 2010/2011 atingiu 78.609
diplomados. Trata-se de um dado relevante das estratégias europeias já que a
“Estratégia Europa 2020” definiu o objetivo que cada Estado membro tem de atingir no
final da década, pelo menos 40% de diplomados na faixa etária entre os 30-34 anos.
Em 2009, Portugal situava-se em 21%, pelo que tem de continuar a crescer.
Gráfico 3 – Evolução dos diplomados no ensino superior: ensino superior universitário e
politécnico
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Fonte: GPEARI-MEC.

Antes de avançarmos, torna-se importante demonstrar e caracterizar o público que
ingressava no ES até 2006. Em primeiro lugar, acedem os jovens vindos diretamente
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do ensino secundário ou equivalente e seguidamente ingressavam também alguns
adultos com mais de 25 anos através de um concurso que hoje recordamos,
designado por “Exame Extraordinário de Avaliação de Capacidade para Acesso ao
Ensino Superior de Maiores de 25 anos” (Decreto-Lei n.º 393-B/99) e, de forma mais
comum, conhecido por exames “ad-hoc”. Este regime esteve em vigor desde 1979 até
2005, ou seja durante 26 anos, sofrendo apenas algumas pequenas alterações
produzidas por regulamentos pontuais.

Estes exames possuíam determinadas características que ainda hoje se fazem sentir
na atual Lei, mas as alterações que acabam por verificar-se são bastante profundas e
decisivas. Tratava-se de Provas nacionais centralizadas em Lisboa e destinavam-se
aos indivíduos que possuíssem ou completassem 25 anos de idade até ao dia 30 de
setembro do ano corrente. Destinavam-se, igualmente, aos candidatos que não
possuíssem um curso secundário ou equivalente e que não fossem titulares de um
curso de ES. O objetivo destes exames pretendia que os interessados demonstrassem
que possuíam conhecimentos e capacidades para frequentar o ES. O exame era
composto sempre por uma prova de língua portuguesa, seguida de uma entrevista.

Este dispositivo tradicional destinado a estudantes com mais de 25 anos de idade que
não cumpriam os requisitos formais do sistema tradicional de ensino (certificados e
diplomas) era demasiado restritivo. Foi sempre uma forma de acesso pouco divulgada
e nada atrativa tal era o seu nível de exigência e poucos foram os adultos em Portugal
que realizaram as Provas, obtendo o sucesso desejado.

Segundo o relatório da OCDE, em 2004/2005, o número de estudantes que entrou
através do regime especial de acesso para Maiores de 25 anos (através dos exames
“ad-hoc”), representava apenas 1,1% do total de primeiras inscrições. Em 2006/2007,
o seu peso disparou para uma percentagem superior a 10%.

Para confirmar o que se referiu anteriormente, entre 2000 e 2005 registou-se em
Portugal a informação que consta do quadro seguinte.
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Quadro 2 – Evolução do número total de candidatos inscritos e aprovados no Exame
Extraordinário de Avaliação de Capacidades para Acesso ao Ensino Superior [2000 a
2005]

2000
Candidatos inscritos

2001

2002

2003

2004

2005

TOTAL

N.º

3956

3658

3656

4333

4090

4470

24163

N.º

Inscritos que
realizaram a prova de
% dos candidatos inscritos que
língua portuguesa

3459

3180

3227

3794

3612

3776

21048

87,4%

86,9%

88,3%

87,6%

88,3%

84,5%

87,1%

N.º

1281

1135

940

1255

1115

1458

7184

% dos candidatos que realizaram
a prova que obtiveram aprovação

37,0%

35,7%

29,1%

33,1%

30,9%

38,6%

34,1%

702

647

578

732

662

900

4221

54,8%

57,0%

61,5%

58,3%

59,4%

61,7%

58,8%

17,7%

17,7%

15,8%

16,9%

16,2%

20,1%

17,5%

realizaram a prova

Inscritos aprovados
na prova de língua
portuguesa

N.º

Inscritos aprovados
no exame

% dos candidatos aprovados na
prova que obtiveram aprovação
no exame

Taxa de sucesso
(Inscritos aprovados no exame / Candidatos inscritos)

Fonte: DGES/MCTES.

No ano anterior que antecede a grande transformação em Portugal (Decreto-Lei
64/2006), em 2005, inscreveram-se 4470 estudantes para realizar estes exames e
apenas ficaram 900 estudantes aprovados no exame e com condições para poderem
ingressar no ES. Em 2006/2007, com a entrada do regime especial para “Maiores de
23 anos”, o número de estudantes inscritos passou para 19.327 e o número de
estudantes aprovados neste ano letivo foi de 14.444. O ministério sublinha o esforço
feito pelas instituições do ensino superior público de modo a ampliar de maneira
significativa a oferta aos trabalhadores-estudantes.

No espaço de três anos, entraram no superior mais de 30 mil estudantes ao abrigo
deste programa. Desde 2003/2004 que o número de inscritos no ES, quer fosse
através do regime geral quer fosse através dos exames “ad-hoc”, vinha decrescendo,
mas o ano letivo de 2007/2008 veio contrariar essa tendência, como constado nos
gráficos anteriores e como iremos analisar mais em detalhe de seguida.

Uma outra característica igualmente relevante, e que importa referir, é que houve
também um aumento do número de vagas em cursos com horários pós-laborais: 3.471
em 2008 para mais de 4.200 em 2009. A adaptação dos cursos ao Processo de
Bolonha também contribuiu para o aumento conforme já explicado, e, por último mas
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não menos importante, a implementação de novas Provas especiais de acesso para
“Maiores de 23 anos”, que constitui o nosso enfoque na investigação.

Ainda a este propósito, devemos recordar que no início dos anos 80, este país ficava
ainda muito aquém da situação dos outros países comunitários e por esta razão foi
aprovado o Programa Operacional de Desenvolvimento Educativo para Portugal
(PRODEP), que definia uma estratégia para mudar Portugal. Apresentava, entre
outros objetivos, promover a Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV) e melhorar a
empregabilidade da população ativa. Sobre estes dois tópicos, falaremos mais
adiante.

Em suma, a partir de 2006, o ES em Portugal passa a representar uma nova realidade
educacional, decorrente da abertura e flexibilidade deste sistema, a um número cada
vez maior de estudantes oriundos de diversos estratos e classe sociais.

Atualmente, há opiniões que apontam para questões acerca da massificação e da
qualidade do ES, da natureza das aprendizagens e da sua adequação às
necessidades do mercado de trabalho, do sucesso escolar e da mobilidade social da
população que o frequenta e são estas razões que nos motivam para querer
compreender mais em profundidade os efeitos das grandes mudanças educativas
recentes na nossa sociedade.

2.3. O princípio da igualdade de oportunidades no ensino superior
Pelo que foi relatado anteriormente, a entrada de novos públicos no ES sugere uma
abordagem relacionada com o conceito da promoção da igualdade de oportunidades e
que merece um lugar de destaque neste estudo, na medida em que muitos autores se
têm referido a ele, como fundamento básico para muitas das intervenções educativas
na nossa sociedade.

Este conceito assume significados diversos e complexos, conforme o contexto.
Podemos analisar o conceito como único segmento ou separado, já que a igualdade
ou desigualdade, leva a oportunidades distintas. Se tomarmos como exemplo o campo
jurídico, significa que a lei é igual para todos os cidadãos. No artigo 13.º, sobre o
Princípio da Igualdade da Constituição da República Portuguesa, diz-se que “todos os
cidadãos são iguais perante a lei e que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado,
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prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua
ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou
ideológicas, instrução, situação económica ou condição social”.

Por sua vez, se tivermos em conta a área política, o conceito passa a significar o
direito de acesso de todos os cidadãos aos cargos políticos. Se o conceito se referir à
igualdade material, significa que todas as pessoas têm os mesmos recursos (Japiassú
e Marcondes, 2001). Todavia, a igualdade é difícil de medir e de comparar e, tal como
afirma Turner (2006), com a revolução informática e a globalização surge ainda mais
desigualdade, como é o caso da inclusão digital e, por esta razão, o acesso à
informação eletrónica via internet tem-se tornando numa medida de desigualdade.

Nesta linha, citamos Emilia Domínguez (2005), Politicas educativas en el siglo XX y su
incidência

en

Extremadura.

2005/estudios_02-rcex-3-2005.pdf.

Em:
”El

www.dip-Badajoz.es/publicaciones/reex_3derecho

a

la

educación,

un

derecho

fundamental que emanara el hecho del educar y de ser educado y que se encuadra
dentro de los derechos sociales y de los derechos al propio desarrollo personal. Son,
en definitiva, los derechos que se derivan de la pertinencia de un individuo o grupo a
una colectividad amplia que se traducen en la libertad de poder establecer sin
discriminación alguna roda clase de relaciones conmutativas así como de
responsabilidades publicas según las condiciones en que participa cualquiera de los
demás individuos o grupos”.
Continuando a analisar outras perspetivas sobre a igualdade, D’Adesky (2003)
defende que os homens não nascem iguais, tornam-se idealmente iguais em função
de uma construção elaborada pelos humanos. Esta ideia é também reforçada por
Barros (2005), que insiste que as diferenças são inerentes à condição humana e à
própria natureza e, por esta razão, falham muitos projetos políticos que visam eliminar
ou reduzir determinados tipos de diferenças entre os cidadãos.

Esta ideia de igualdade de cada ser humano no plano moral, embora tenha tido
desenvolvimentos recentes, tem origem em muitas tradições filosóficas e religiosas
incluindo o pensamento político do cristianismo, judaísmo, hinduísmo e islamismo. Na
prática, o objetivo da igualdade tem-se revelado difícil de atingir apesar de várias
tentativas políticas e ideologias para eliminar a desigualdade e redistribuir a riqueza.
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Também poderíamos aqui falar da igualdade de oportunidades, no que diz respeito ao
género, cujo 25 de abril veio impor uma nova filosofia, ficando sem efeito todas as
disposições que consideravam as mulheres com uma capacidade diminuída. Esta
conquista, teve igualmente repercussões profundas no acesso ao ES. A igualdade de
oportunidades para as pessoas com deficiência, é igualmente um outro contexto
complexo e que tem vindo a conhecer grandes debates e reflexões.

Todavia, se analisarmos este conceito no campo da educação, que é o que mais nos
interessa para esta investigação, temos que recordar a Declaração dos Direitos
Humanos (1948), em que se menciona o pleno direito de todos os cidadãos em aceder
à educação (artigo 26.º) e se reforça o facto de a educação ter como objetivo
primordial a plena expansão da personalidade humana e o reforço dos direitos do
homem e das liberdades fundamentais. No mesmo seguimento, diz-se que “todos os
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos de razão e de
consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade” (artigo
1.º).

No período anterior ao 25 de abril de 1974, estabelecia-se que pertencia ao Estado
assegurar a todos os portugueses o direito à educação mediante o acesso aos vários
graus de ensino e aos bens da cultura, sem outra distinção que não seja a resultante
da capacidade e dos méritos de cada um, para o que deverá organizar e manter os
necessários estabelecimentos de ensino, investigação e cultura (Simão et al., 1998).

A Constituição da República Portuguesa (1976) reforça igualmente aspetos
mencionados na Declaração dos Direitos Humanos, quando defende a participação
dos indivíduos na vida cultural, comunitária e artística do país. Frisa que os indivíduos
podem e devem participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam
(como nos refere o artigo 27.º da Declaração dos Direitos Humanos), reforçando que a
igualdade de oportunidades para todos os cidadãos deveria ser verdadeiramente
alcançada (artigo 73.º e 74.º).

Continuando, no plano da educação, quando se discute a igualdade de oportunidades
é necessário ter em linha de conta algumas questões de âmbito geral. O conceito de
igualdade não significa necessariamente uniformidade, ao contrário do que se possa
imaginar. A igualdade é, sobretudo, um conceito ético que surgiu com a revolução
francesa há pouco mais de 250 anos, sendo recente na história da civilização
ocidental. O conceito surgiu quando houve a consciência de que existia diversidade,
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de que as pessoas e as culturas são diferentes. A igualdade só existe porque nós,
humanos, somos diferentes.

Contudo, para que se verifiquem estas condições, é necessário também que se
verifique um conjunto de condições sociais fundamentais ao desenvolvimento da
igualdade. Rawls (2003) define estas condições em cinco bens primários.

O primeiro diz respeito aos direitos e liberdades básicos, as liberdades de
pensamento, de consciência e as restantes imprescindíveis ao desenvolvimento pleno
das suas Faculdades morais.

O segundo está relacionado com a liberdade de movimentos e de escolha da
ocupação num quadro de igualdade de oportunidades e de objetivos possíveis de
rever e alterar as condições vigentes.

O terceiro bem básico refere-se aos poderes e prerrogativas correspondentes a cargos
e funções de autoridade e responsabilidade.

O quarto bem reporta-se aos rendimentos e posse de bens polivalentes e com a
possibilidade e validade para troca entre membros dessa sociedade, tendo em vista o
seu bem-estar.

Por fim, o quinto bem básico alude ao autorrespeito, essencial para que cada cidadão
se sinta reconhecido no seu próprio valor e atinja, com confiança, os seus objetivos.

De diversos indicadores, incluindo o nível académico e a classe social dos pais de
estudantes universitários, em particular, e da população portuguesa, em geral, concluise que o ensino superior português não é igualitário. A educação das universidades
portuguesas dificilmente pode ser indicada como promotora de direitos universais para
a educação. Os gastos dos estudantes e das suas famílias na educação são, por si
mesmos, criadores de diferenças, devido à falta de meios económicos de famílias
pertencentes a classes sociais menos favorecidas (Jerónimo, 2010), conforme já foi
observado neste estudo.

Daqui se depreende que, se tratarmos estes públicos todas da mesma forma, estamos
a tratá-los como se fossem iguais e não com igualdade, e é por esta razão que o
conceito da igualdade é tão debatido e refletido no âmbito dos sistemas educativos.
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No nosso mundo, cada vez mais imprevisível, dinâmico e desfocado, já não é possível
confiar em ninguém que possa resolver tudo no topo. O desafio é “capacitar o
aprendente individual e agente da mudança” (Carneiro, 2003: 155). De facto, devemos
mencionar que o direito à educação é uma ideia transversal a diversos documentos
que têm sido escritos ao longo da história e que, de alguma forma, marca a condição,
direito e dever, de ser-se humano.

É um facto que este estudo se centra no direito que os cidadãos têm em aceder à
educação, mas por outro lado compreende-se que a sociedade, as instituições e o
mundo têm igualmente o direito em exigir aos seus cidadãos, competências, saberes,
conhecimentos e aptidões cada vez maiores, devido à constante evolução tecnológica.

Dito de outra forma, observa-se por um lado, que todos os indivíduos têm o direito e o
dever de procurarem e acederem ao conhecimento, num sistema formal de ensino
mas também existe o direito de serem questionados sobre as suas aprendizagens
onde quer que as tenham adquirido (formais, informais e não-formais). Esta ideia das
aprendizagens a vários níveis, é também ela resultado de um mudança profunda e
com um longo caminho pela frente, conforme será analisado neste trabalho, e que
torna ainda mais complexo o conceito da igualdade de oportunidades.

Em síntese, mesmo na atualidade, as estatísticas e estudos demonstram que os
jovens provenientes de classes mais desfavorecidas apresentam situações educativas
mais inferiores (sucesso escolar) do que os jovens provenientes de classes mais altas,
em resultado do fenómeno da desigualdade de oportunidades4.

A própria história da educação diz-nos que nem sempre houve a preocupação de
considerar as diferenças dos estudantes tendo em conta o seu sucesso e
desenvolveu-se a retórica de que a igualdade de oportunidades seria tratar todos por
igual. Assim, falar de igualdade na educação é falar de acesso e de sucesso para
todos de forma igual, o que leva a que, atualmente, haja necessidade de grandes
ajustes, já que a população que acede ao ES é cada vez mais heterogénea e oriunda
de contextos sociais muito divergentes, tal como iremos observar nos capítulos
seguintes.

4

Estudos como: Mauritti e Martins (2007).
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2.4. A globalização e a complexidade do Mundo
O mundo no qual vivemos encontra-se inserido dentro de um contexto que hoje se
designa por globalização. Este conceito tem sido muito debatido e refletido havendo
muitas teorias e perspetivas sobre o assunto que deixam transparecer que a questão
não é pacífica. Thomas Friedman (1999) afirma que a globalização é ir mais longe,
mais rápido, mais barato e mais profundo, e aponta as novas tecnologias de
informação como as ferramentas fundamentais para identificar e captar oportunidades
económicas, inclusive de forma mais rápida.

Os defensores da globalização afirmam que esta permite que os países pobres se
desenvolvam economicamente, aumentando os seus padrões de vida. Por outro lado
os seus opositores argumentam que a criação dum mercado livre sem restrições tem
beneficiado empresas multinacionais do mundo ocidental, em detrimento das
empresas locais.

Seja qual for o ponto de vista, ainda se torna demasiado cedo para haver certezas
absolutas sobre os seus efeitos.

Na presente investigação, este conceito enquadra-se no que Boavida e Amado (2008)
sublinham, como características com que este novo mundo, sempre emergente, se
tem vindo a deparar, e que caracterizam como imprevisível, dinâmico, incerto,
desfocado e em constante mudança. Complementando, transmite uma ideia ligada ao
mundo, aos meios de comunicação social, à proximidade cultural e expansão de
mercados. Assim se percebe a crescente importância das instituições educativas,
nomeadamente, as de ES, pois têm a responsabilidade de dar respostas rápidas
ajustadas aos novos desafios.

Continuando a analisar a globalização, é um conceito que remete igualmente para
características ligadas ao consumo, exigência, velocidade e ruido levando a
constantes desafios e incertas pelo que a vida das pessoas e a vida das instituições
não ficam indiferentes. A este propósito, citamos Pozo (2005: 11-12) quando refere
“Diz-se que vivemos numa sociedade do conhecimento, mas, para muitos, é sobretudo
uma sociedade da informação (…). As mudanças aceleradas na sociedade do
conhecimento (que, para quem não dispõe dessas ferramentas cognitivas, é somente
uma sociedade da informação) exigem novas formas de aprender, de adquirir esse
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conhecimento (…). Neste ponto somos levados a refletir sobre duas expressões que
por vezes se confundem: sociedade da informação e do conhecimento.

A sociedade da informação remete-nos para a acessibilidade da informação em
qualquer ponto e em qualquer momento graças às novas tecnologias de informação. É
neste seguimento que muitos autores entendem as realidades que nos rodeiam por
informação, por conhecimento e por aprendizagem, de acordo com as mudanças que
ocorrem no interior de cada indivíduo.
Citando Carneiro, este invoca a “globalização da informação”, a par de tantos outros
fenómenos, como sendo essencial de observar e ter consciência dos ritmos e da
rapidez com que tudo acontece. O mundo globalizado é extremamente veloz e
relembra-nos que o acompanhamento dessa “velocidade”, dependerá dos métodos e
posicionamentos que as instituições e indivíduos terão no processo contínuo de
aprendizagem.

Por sua vez, a sociedade do conhecimento, está relacionada com o conhecimento
estratégico para a criação da riqueza, ligada à produtividade e desenvolvimento
económico dos países. Sabe-se que a globalização tem efeitos na dimensão
socioeconómica e política mas desconhece-se ainda a dimensão do seu efeito na
cultura e no conhecimento da nossa sociedade. Serão necessários mais anos para
que se perceba quais os verdadeiros reflexos que proporcionou.

Considerando a extensão e o impacto do fenómeno da globalização, inúmeros são os
pensamentos e argumentações que poderíamos invocar sobre este tema. Carneiro
(2003), utiliza expressões como: “dinâmica imparável do quotidiano”, “fortes
sobressaltos”, “labirinto da ansiedade global”. Por sua vez, Guillaume (1996), também
refere essa velocidade, ressaltando a “tensão temporal” (op. cit.: 110), a “escassez do
tempo” e a “pressão da aceleração generalizada”. Num outro artigo, Chesneaux (1996)
realça a “tirania do efémero” o “imediato, o instantâneo”, numa “lógica de velocidade
extrema”, numa “fuga vertiginosa da temporalidade”. A globalização acelerou o mundo
de tal forma, que parece haver sempre atrasos em tudo, sendo difícil de acompanhar o
movimento veloz.

Conforme sublinha Almeida Santos (2005: 3), a globalização não tem efeitos apenas
na sociedade mas em nós mesmos, para que “ao invés de tentarmos em vão pôr um
calço na sua roda [da globalização], tentemos controlar e direcionar o seu movimento
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irreversível”. Esta é a mensagem é dirigida a todos os indivíduos e às instituições
educativas, principalmente, as de ES, que não adiante colocar obstáculos, mas olhar
em frente e adaptar-se às novas realidades.

As características do novo mundo estão bem presentes nos muitos discursos e é
neste âmbito, que nos tornamos cada vez mais em cidadãos do mundo e de um tempo
em velocidade cruzeiro, em plena mutação. De facto, o “vendaval globalizador”, tal
como é designado por Morgado e Ferreira (2006: 63), é de tal forma forte que não
conseguimos ficar indiferentes como meros observadores mas agindo como
verdadeiros atores numa sociedade em permanente e profunda re-transformação
(Jarvis, 2008a, 2008b). As características da realidade quotidiana que ressaltam são a
mudança, a incerteza e a instabilidade.

Nesta sequência, todos os cidadãos têm de ser preparados para o contexto de
incerteza: “It is not simply that change is choosing people, but people, as Giddens
(1999) notes, are also choosing change. (…) Insecurity and constant changes in
working life, as Richard Sennett (1998) has observed, can have profound implications
for individuals’ sense of who they are.” (West, 2008: 40).

A propósito do papel das IES neste campo, lembramos Alarcão (2001: 19, 26), quando
refere que “a escola inovadora é a escola que tem a força de se pensar a partir de si
própria e de ser aquilo que mais adiante designarei por escola reflexiva. (…) Porque
precisam de agir rapidamente e de se ajustar às exigências das situações.

Neste contexto, é compreensível que possam emergir novos desafios para as IES,
numa perspetiva também de mudança que deverá ser entendida como enriquecedora.
Entende-se que todos os cidadãos e instituições necessitam de se munirem de
ferramentas adequadas e flexíveis para fazerem face às novas realidades, cada vez
mais complexas e exigentes. O mundo em que vivemos diz-nos que o novo de hoje se
transforma quase imediatamente em, fora de “prazo” ou obsoleto no dia seguinte.

Há ainda um outro conceito que surge ligado à globalização e que diz respeito à
complexidade. Este conceito é analisado em detalhe por Morin (1991), que nos
relembra que a especificidade da complexidade passa pelo entrecruzamento de
diversos aspetos como a incerteza, a multidimensionalidade, a ambiguidade, a
confusão, a abertura permanente, o inacabamento, a intangibilidade, a incompletude,
a inquietação, a desordem. Poderíamos definir que é uma espécie de caos
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organizado, devendo todos nós, cidadãos e instituições, atuar em concordância com
esta permanente espiral de mudança. Segundo este autor, “(…) a consciência da
complexidade faz-nos compreender que não poderemos nunca escapar à incerteza e
que nunca poderemos ter um saber total. “A totalidade é a não verdade”.” (Morin,
1991: 83).

Nesta sequência, as instituições formais de ensino deverão educar para a dúvida, para
a mudança e para a incerteza, de modo que os indivíduos compreendam e
interiorizem o papel que têm a desempenhar na sociedade.

Nesta mesma linha, citamos também Ronald Barnett (2000, 2004) que reforça o
conceito da globalização, referindo-se a um mundo de “supercomplexidade”, e a um
mundo incompreensível e desconhecido.

O conceito de globalização está de tal forma presente na nossa sociedade que surge
de forma inequívoca em muitas políticas educativas. Em primeiro, lugar são definidas
políticas europeias que se refletem em políticas nacionais, no sentido de transformar
os países para a construção de uma União Europeia competitiva com o mundo. Nesta
sequência, apresentamos os marcos das mudanças nas políticas educacionais que
emergem no contexto da globalização e da complexidade do mundo que temos vindo
a verificar, na medida em que este conceito passa a ser encarado, em certa medida,
como uma competição de mercados e uma corrida ao prestígio baseada muitas vezes
em “rankings”.

Em março de 2000, o Conselho Europeu de Lisboa reconheceu que a União Europeia
(UE) se defronta com “uma mudança significativa resultante da globalização e dos
desafios de uma nova economia baseada no conhecimento” (Conselho Europeu,
2002: 3), pelo que acordou no seguinte objetivo estratégico para 2010, que passou a
ser conhecido por Estratégia de Lisboa: “Tornar-se, na economia baseada no
conhecimento mais competitiva e dinâmica, a nível mundial, capaz de um crescimento
económico sustentável com mais e melhores empregos e com maior coesão social.”

Prosseguindo, no Conselho Europeu na Primavera de 2001, foi apresentado um
relatório sobre os “objetivos futuros concretos” dos sistemas de educação e formação,
elaborado pela comissão, e aprovado pelo Conselho da Educação, em fevereiro de
2001. Esse relatório, denominado Educação e Formação 2010: sistemas diferentes,
objetivos comuns, visava atingir objetivos estratégicos, tais como: aumentar a
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qualidade e a eficácia dos sistemas de educação e formação na UE; facilitar o acesso
de todos aos sistemas de educação e formação e abrir ao mundo exterior, os sistemas
de educação e formação.

Neste seguimento, o programa de trabalho incide sobre diversos tipos de
aprendizagem (formal, não formal e informal) e níveis de educação e de formação
desde as competências básicas ao ensino profissionalizante e ao ES, tendo
especialmente em conta o princípio da ALV, referindo a necessidade de alcançar, até
2010, no âmbito da educação e da formação, uma igualdade de oportunidades e de
conhecimentos entre os cidadãos europeus. Os ministros responsáveis pela educação
e pela formação reconheceram a sua responsabilidade e comprometeram-se a tomar
todas as iniciativas necessárias para dar uma resposta abrangente aos desafios de
sociedade do conhecimento e da globalização, assim como do alargamento da UE.
Na comunicação sobre “O Papel das Universidades na Europa do Conhecimento”
(Comissão das Comunidades Europeias, 2003), reconhecem-se as universidades e os
institutos de ES como um dos pilares fundamentais para a construção da Estratégia de
Lisboa, não só porque formam um número crescente de estudantes com qualificações
cada vez mais elevadas, como também contribuem para a realização dos objetivos
sobre emprego e coesão social e, de uma forma genérica, para a melhoria do nível
geral de educação dos cidadãos, na Europa.

Do relatório intercalar conjunto, de fevereiro de 2004, volta-se a destacar a Educação
e Formação para 2010. A urgência das reformas necessárias para o sucesso da
estratégia de Lisboa (Conselho da União Europeia, 2004), salientou a necessidade de
melhorar a qualidade e a comparabilidade dos indicadores existentes, em especial no
domínio da ALV.

Em 2005, no Conselho Europeu da Primavera de 2005 (como ficou conhecido)
sublinha-se que o capital humano é o mais importante recurso que a Europa tem ao
seu dispor (Conselho da União Europeia, 2005). Em março de 2005, a Comissão
Europeia apresentou o relatório Progress Towards the Lisbon Objectives in Education
and Training (Commission of the European Communities, 2005), onde analisa o
desempenho e o progresso dos sistemas de educação e formação na UE.

Continuando, em abril de 2006, é publicado o relatório intercalar conjunto, do
Conselho e da Comissão Europeia, sobre os progressos realizados no âmbito do
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programa de trabalho Educação e Formação para 2010 (Conselho da União Europeia,
2006). Trata-se de uma análise baseada, sobretudo, nos relatórios nacionais de 2005
dos estados-membros, dos países da EFTA, bem como dos países candidatos e dos
países em vias de adesão. Em particular, refere-se que, “ A nível nacional, as reformas
encontram-se a evoluir no bom sentido – pois, as prioridades e os investimentos visam
uma maior eficiência e qualidade; registaram-se progressos na definição de
aprendizagens ao longo da vida, embora, neste domínio, o grande desafio continue a
ser a sua aplicação; as reformas do ensino superior contribuem cada vez mais para a
realização da Estratégia de Lisboa; verificou-se uma melhoria gradual do estatuto do
ensino e formação profissionais, embora muito deva ainda ser feito; a dimensão
europeia assume importância cada vez maior nos sistemas nacionais, mas ainda é
insuficiente; e a nível europeu, reconhece-se ser necessário melhorar a governança do
programa Educação e Formação para 2010”.

Este mesmo relatório conclui que, apesar dos esforços já realizados, os estadosmembros tem que acelerar e implementar as reformas nos sistemas de educação e
formação, com vista à concretização da Estratégia de Lisboa e ao desenvolvimento do
modelo social europeu.
Ainda nesta linha, a comunicação da Comissão intitulada “Realizar a agenda da
modernização das universidades: ensino, investigação e inovação” (Comissão das
Comunidades

Europeias,

2006),

reforça

o

papel

das

universidades

no

desenvolvimento das competências dos indivíduos, salientando que os programas de
estudos devem ser estruturados para melhorar a empregabilidade dos seus
graduados, tendo, assim, que oferecer cursos inovadores, bem como métodos de
ensino-aprendizagem adequados aos objetivos estabelecidos. As IES têm de estar
preparadas para receber novos públicos e oferecerem cursos de ensino a adultos.

O programa de Educação e Formação 2010 que temos vindo a retratar e a analisar,
deu continuidade à Estratégia “Europa 2020”, anunciado pela Comissão Europeia em
2010 e onde se refere “um maior desejo de sair da crise e preparar a economia para a
próxima década”. A Comissão aponta três fatores fundamentais para a orientação
prevista: “crescimento inteligente, crescimento sustentável e crescimento inclusivo”.
Continuando nesta análise, para a concretização destes três fatores, até 2020 os
Estados-Membros devem traduzi-los em objetivos nacionais e atingir a) 75% da
população de idade compreendida entre 20 e 24 anos deve estar empregada, b) 3%
do PIB da UE deve ser investido em I&D, c) os objetivos em matéria de clima/energia
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“20/20/20” devem ser cumpridos, d) a taxa de abandono escolar deve ser inferior a
10% e pelo menos 40% da geração mais jovem deve dispor de um diploma de ensino
superior e e) 20 milhões de pessoas devem deixar de estar sujeitas ao risco de
pobreza”.

Neste sentido, é novamente atribuído às IES, a grande responsabilidade para preparar
os seus estudantes, tradicionais e não-tradicionais, como veremos adiante, com
ferramentas flexíveis e criativas, que lhes permitirão ser bem-sucedidos no trabalho,
na sociedade, nas várias esferas da sua vida e abertos ao mundo global.

Em conclusão, todos nós, assim como as instituições, somos organismos vivos, que
aprendemos e “desaprendemos”. As mudanças não devem ser meras adaptações
cosméticas, mas sim transformações, tendo em conta os equilíbrios possíveis e uma
melhor gestão das muitas exigências e desafios, que surgem ao nível institucional,
especialmente no domínio das práticas (Zabalza, 2002).

Recorda-se que este capítulo tinha como objetivo principal reconhecer que, nos
últimos 30 anos, Portugal assistiu a um processo de democratização sem
precedentes. A revolução democrática de 25 de abril de 1974 mudou decisivamente o
panorama político português, ao terminar com uma ditadura de 48 anos e reinstalar o
regime democrático.

Não menos importante, foram a globalização e as políticas europeias já aqui citadas
que contribuem de forma acelerada para que as mudanças no ensino superior em
Portugal se façam sentir, de forma a corresponderem às exigências do mercado e por
sua vez, às necessidades do indivíduo no seu todo.

Compreende-se, a partir da análise ao período estudado, que Portugal sempre
encetou esforços para a educação, embora estes nem sempre tivessem a mesma
intensidade ao longo dos anos e a grande maioria da população não foi, de facto,
atingida. Quer fosse por razões de ordem financeira ou por falta de políticas
educativas fortemente ativas, a verdade é que o país foi ficando para trás quando o
comparámos com outros países da União Europeia. Com o 25 de abril de 1974, a
entrada de Portugal na CEE, as várias mudanças de leis, a diminuição da população e
de estudantes e a necessidade de ativos qualificados, leva a que hoje se viva uma
situação no ES, bem distinta daquela que o caracterizava há uns anos atrás.
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Importa, ainda, referir que, atualmente, a Europa e Portugal especificamente enfrenta
novamente momentos difíceis em termos económicos e financeiros que poderão vir a
ter repercussões no ES e no aparecimento de outras políticas à semelhança do que
aconteceu na história do seu passado.

Em suma, com este capítulo, pretendemos transmitir uma ideia mais aprofundada
sobre a evolução do sistema de ES português até à atual realidade pois, assim, se
entenderá melhor a abertura e acesso de novos públicos, que outrora conheceram
uma barreira certamente impeditiva para o desenvolvimento da sociedade no seu todo
e que presentemente passou a ser uma oportunidade.

No próximo capítulo, analisamos em particular, a relação do ES com o mundo laboral
no contexto em que nos encontramos e o crescente aparecimento de novos públicos
no ES: os EANT (Estudantes Adultos Não Tradicionais).
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CAPÍTULO 3. A educação superior e o mundo do
trabalho. Novos públicos

No capítulo 1, observou-se a organização do Ensino Superior (ES) em Portugal e o
sistema binário composto pelo sistema superior universitário e politécnico. No capítulo
2, analisou-se as mudanças políticas nacionais e europeias mais profundas, a
democratização do ensino, a promoção da igualdade de oportunidades e a
globalização. O capítulo 3, tratará de analisar o contributo e a responsabilidade do ES
face ao mundo do trabalho, bem como as atuações desenvolvidas para a educação de
adultos - ativos. Neste âmbito, analisa-se a importância da Aprendizagem ao Longo da
Vida (ALV) no contexto da educação de adultos e a consequente diversificação da
população no ES.

3.1. O contributo das Instituições de Ensino Superior (IES) e o Emprego
Neste subcapítulo iremos analisar quais os desafios que são colocados às Instituições
de Ensino Superior (IES) face à questão do emprego e, tal como define Crespo (2003),
o ensino superior português enfrenta, atualmente, pressões relacionadas com as
exigências do fenómeno da globalização e das novas relações sociais. Como se esta
situação não fosse o bastante, junta-se a internacionalização das sociedades, o
desenvolvimento tecnológico e a procura, por parte do mercado de trabalho, de
recursos altamente qualificados.

Neste contexto, observamos o que se espera obter das IES com relevo para o mundo
do trabalho e, por sua, vez as exigências no Ensino Superior que são impostas pela
velocidade do mundo do trabalho devido à globalização analisada no capítulo anterior.

As relações entre educação e trabalho revestem-se de uma importância vital para que
a União Europeia e consequentemente para Portugal, para enfrentar os desafios que
se nos colocam nesta viragem de milénio.

A relação e a preocupação entre educação e trabalho, é antiga, porque se entende
que as duas dimensões dependem outra da outra. Com a expansão do setor industrial,
surge a necessidade da realização de uma instrução mais especializada capaz de
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criar uma força de trabalho educada. A transmissão de conhecimentos laborais de pais
para filhos torna-se insuficiente, pois existia uma progressiva diferenciação das
ocupações com crescente localização fora de casa.

Neste contexto citamos, Saviani (1994) que nos ensina que a educação coincide com
a própria existência humana, porque é através da educação que se aciona a força
motriz da economia, ou seja o trabalho.

Presentemente, é conhecido que o desenvolvimento de um país passa, forçosamente
pelos conhecimentos e competências dos seus recursos humanos. O crescimento do
desemprego no âmbito da União Europeia (UE) que se tem vindo a verificar, exige a
mobilização de esforços e contributos institucionais, no sentido de combater aquele
que é seguramente um dos maiores problemas sociais da atualidade, tal como já
anunciado por Gertrudes (1998).

Os estudos oficiais sobre esta questão podem ser encontrados através das
publicações da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) e o Gabinete de
Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI), pertencente
ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) do XVII governo.

Se analisarmos os dados do GPEARI (2010), no ano letivo de 2008/2009 estavam
inscritos 378.834 estudantes no Ensino Superior português: 75,7% dos estudantes
frequentavam o ensino superior público e 24,2% dos estudantes encontravam-se no
ensino privado. Destes estudantes, 46,6% são homens e 53,4% são mulheres, sendo
95,2% de nacionalidade portuguesa. No que diz respeito ao estado civil, 86,3% são
solteiros e 11,5% casados. Se tomarmos em linha de conta a situação profissional,
verifica-se que 67,8% são apenas estudantes e 24,5% são trabalhadores por conta de
outrem dos quais apenas 14,8% usufruem do estatuto de trabalhador-estudante.
Quando comparados com outros países da Europa, Portugal apresenta características
específicas relativas à produtividade e rendimentos provenientes do trabalho que o
colocam numa posição inferior.

Sabemos que os níveis de desemprego existentes nos países da UE, se traduzem em
elevadíssimos custos económicos, sociais e humanos, que têm contribuído para
aumentar a insegurança de todos, para destabilizar as finanças públicas, impedindo
que a retoma económica seja mais rápida, permitindo a consequente criação de mais
empregos. Continua-se a verificar um défice de qualificações em determinados
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setores, consequência da falta de trabalhadores qualificados. Cerca de 20% dos
jovens na UE continuam a sair dos sistemas de educação e de formação sem
qualificações reconhecidas ou necessárias ao mercado de trabalho atual.

Apesar da educação, da formação profissional, e da formação ao longo da vida não
serem um passaporte para um emprego, constituem elementos fundamentais de uma
estratégia de luta contra o desemprego e exclusão social, contribuindo, assim, para a
inserção de jovens no mercado de trabalho, para a reinserção dos desempregados ou
para apoiar à manutenção dos postos de trabalho existentes. Dito de outra forma, as
oportunidades de quem estuda e investe na formação, podem ser superiores e
alcançar postos de trabalho mais vantajosos.

Em 2005, voltava-se a colocar a questão do trabalho e do emprego dependentes das
decisões europeias. Colocava-se a questão de perceber se a Europa queria ser
competitiva e até onde estava disposta a chegar, se pretendia cumprir com os
objetivos da Estratégia de Lisboa (Comissão Europeia, 2005), pois “precisa de mãode-obra qualificada, capaz de se adaptar a formas de gestão e de produção em
permanente mudança, a partir da utilização, cada vez mais intensiva das TIC”
(Cardoso et al., 2005: 21). Contudo, a Europa precisa contar também com a população
ativa, uma vez que a tendência demográfica aponta para menos jovens. A
necessidade de desenvolvimento e atualização de competências está diretamente
relacionada com as exigências do mercado e torna-se importante que o acesso a
oportunidades de educação e de formação seja simples e democrático, fazendo com
que o conceito de aprendizagem seja atrativo para todas as idades e grupos sociais,
uma vez que a sociedade europeia precisa de todos.

Mas, voltando ao caso português e mesmo sabendo que os todos esforços realizados
contribuem para melhorar as habilitações dos cidadãos, não deixa de ser preocupante
a reflexão que nos deixa Simão et al., (2005) quando afirma que “estudos prospetivos,
designadamente da OCDE revelam que ao ritmo do progresso das iniciativas
desenvolvidas nas duas últimas décadas alguns dos indicadores, como os da
qualificação dos portugueses só atingirão a média europeia em 2050”. Ora, este
período parece demasiado tempo para atingir os resultados que precisávamos de
alcançar já hoje. E, se for esta a realidade, quais serão as médias europeias nessa
altura?
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Mais uma vez, perante este desafio, ligado à qualificação dos portugueses para a
sociedade do conhecimento surge a necessidade de abertura a adultos aos cursos do
ES, a diversos níveis, com base na sua habilitação escolar mas também com base nas
suas competências profissionais.

Ainda nesta linha, relembramos o Plano Nacional de Ação para o Crescimento e o
Emprego (PNACE) que abrange o período de 2005 a 2008 para aplicação da
Estratégia de Lisboa a Portugal. As prioridades deste plano apontam para sete
políticas transversais que se descrevem: a) Crescimento económico e sustentabilidade
das contas públicas; b) Governação e administração pública; c) Competitividade e
empreendedorismo, I&D e Inovação; d) Coesão territorial e sustentabilidade ambiental;
e) Eficiência dos mercados, f) Qualificação, emprego e g) Coesão social. Em suma, o
PNACE reconhece que a sociedade do conhecimento se baseia na elevada
qualificação dos recursos humanos, na crescente qualidade do emprego e no acesso
generalizado à informação.

No que diz respeito às prioridades globais são fixadas metas quantificadas e,
concretamente no que diz respeito à ALV e à abertura do ES a estudantes adultos,
são definidas metas que previam o seguinte: aumentar a taxa de participação da
população dos 25 aos 64 anos em ações de educação/formação ao longo da vida;
qualificar 1 milhão de ativos até 2010, através de cursos de educação e formação ou
do Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) e expandir a
rede de Centros de Reconhecimento, Validação de Competências. Sobre este ponto,
será apresentada um pouco mais adiante, uma reflexão em particular. Torna-se claro
que não resta outra alternativa às IES em Portugal, do que ter que se adaptar aos
desafios decorrentes da sua nova missão e promover oportunidades de ALV, abrindose e alargando-se a novos públicos, contribuindo para a sua formação.

Continuando na esteira de Simão et al., (2005) em Portugal tem existido
distanciamento entre práticas escolares e profissionais em todos os níveis do sistema
educativo, embora nos últimos anos devido às políticas que temos vindo a analisar, se
tente aproximar e complementar as duas dimensões que abre expectativas e
compreensão para o mundo do trabalho.

Não poderíamos, também, deixar de recordar novamente, a questão da economia do
conhecimento, pois é ela que se liga ao que já foi previamente mencionado. Conforme
afirma Casey (2006: 343) “the knowledge-based economy, it is highly argued, requires
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a corresponding knowledge society comprising knowledge workers and continuously
learning citizenry”. Poderemos, então, afirmar que a sociedade aprendente tem como
base o conhecimento, de forma a produzir mais, melhor e novo conhecimento,
podendo usar ferramentas de vária índole, sejam elas tecnológicas, cognitivas,
experienciais, inclusivas, sendo o conhecimento a moeda de troca de todos os
trabalhos realizados nos dias de hoje. Também por isso, observamos que “o capital
financeiro (…) passou a depender, em larga escala, da produção de conhecimento e
das novas tecnologias da informação e da comunicação” (Morgado e Ferreira, 2006:
65).

Neste sentido, compreendemos o facto de Mussak (2004) salientar a existência de um
novo tipo de trabalhador: o trabalhador do conhecimento (knowledge worker),
expressão criada por Peter Drucker. Esse trabalhador é sobretudo aquele que vê a
sua atividade a ser invadida diariamente por novidades, especialmente as
tecnológicas. Possuir informação já não parece ser suficiente para que possa ser
considerada uma vantagem competitiva. Em contrapartida, possuir conhecimento pode
proporcionar uma diferença vantajosa. A era do conhecimento é considerada como
“matéria-prima e produto, fonte de riqueza” (Murteira, 2004: 14), estando todos nós,
cidadãos do mundo, implicados e entendidos como capital humano e intelectual, pois
são as nossas capacidades que podem impulsionar-nos a responder a mudanças e
imprevisibilidades constantes e a moldar o conhecimento de forma a produzirmos mais
conhecimento. Neste sentido, Costa (2001) ressalta a importância deste capital
intelectual para as empresas e outras instituições, visto que é essa qualificação
superior de mão-de-obra que se apresenta como a base da economia moderna e do
seu enriquecimento.

O documento Tornar o espaço europeu de aprendizagem ao longo da vida uma
realidade (Comissão Europeia, 2001b), remete para a grande vantagem que as
empresas podem vir a beneficiar, sempre que os seus trabalhadores adquiram e
reciclem continuadamente conhecimentos e competências. É, é desta forma que todos
nos tornamos pessoas e instituições aprendentes.

Por estas razões, é possível afirmar que o que está em causa não é apenas o direito à
Educação, mas a consolidação dos direitos humanos, da democracia, da paz, da
justiça e da equidade social. É por estas razões que há necessidade de estabelecer
fortes ligações entre as IES e as organizações pertencentes ao tecido empresarial, no
sentido de se potenciar esforços e também antecipar mudanças. É neste contexto, que
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tem surgido o intensificar de redes e parcerias desenvolvidas entre diferentes atores
da nossa sociedade (exemplo entre empresas, IES e outros) numa perspetiva de
troca, partilhas e diálogos com o objetivo de obter conhecimento mais potencializador.

A missão das IES para preparar a sociedade para a adversidade, imprevisibilidade e
para o incerto é cada vez mais desafiadora (Tavares e Alarcão, 2001: 103). E, assim
se explica a criação de oportunidades para o acesso/ingresso de estudantes adultos
no ES, através das Provas de Avaliação de Capacidades para Acesso ao Ensino
Superior, que permitem que qualquer indivíduo maior de 23 anos, independentemente
da sua habilitação, possa candidatar-se, a criação dos Cursos de Especialização
Tecnológica (CET), numa vertente mais profissional e ainda a criação do estatuto do
estatuto do trabalhador-estudante.

Tal como anunciado por Carneiro, Caraça e São Pedro (2001: 223), o sucesso de
novos modelos de crescimento económico previsto para Portugal até 2006 estavam
diretamente dependentes da qualificação da população ativa. Por tal razão, exige-se
que o modelo educativo garanta uma educação/formação de base com conhecimentos
básicos sólidos e essenciais e de desenvolvimento de atitudes e comportamentos.

A educação e o conhecimento produzidos numa sociedade são um fator decisivo para
o desenvolvimento socioeconómico que proporciona o bem-estar da população. O
investimento na educação é um investimento rentável, quer do ponto de vista do
indivíduo quer do ponto de vista da sociedade. A educação é a principal fonte de
capital humano, tal como é já do conhecimento geral e confirmado por uma vasta
literatura disponível.

Estas ideias são reconhecidas a partir de Drucker (1993), quando nos alerta para a
necessidade de um novo modelo de economia, na qual a informação, conhecimento e
outros intangíveis são os ingredientes principais para a criação de riqueza. A
produtividade assente em fatores clássicos não cria o mesmo valor do que a
produtividade assente em conhecimento. Contudo, defende que o conhecimento
virgem ainda não representa valor total para as organizações. Tem ainda de passar
por um processo de transformação ou de capitalização. Este tipo de capital foi
designado por Stewart (1997) de capital intelectual (CI) embora, em 1969, já tivesse
sido introduzido por John Kenneth Galbraith. Também Lynn (1998) se referia ao CI
como o conhecimento transformado em algo de valor para as organizações na medida
em que engloba o capital humano, o capital estrutural e o capital relacional. Por outras
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palavras, surge a ideia da capacidade dos “trabalhadores do conhecimento” serem
capazes de transformar o conhecimento existente em conhecimento produtivo, logo
com reflexos diretos no mundo do trabalho.

Esta nova economia é aquela em que a produtividade e competitividade das
empresas, das regiões e dos países dependem, fundamentalmente da sua capacidade
em gerar conhecimento e processar informação de forma eficiente. É daqui que
decorre a ideia de que a riqueza de uma sociedade depende da qualidade da
educação e da formação e da plena integração da população no sistema de educação
e formação (Cardoso, et al., 2005).

É no quadro das mudanças económicas e das Tecnologias de Informação presentes,
no tecido industrial e dos serviços, que surge a necessidade de definir novas
competências para novos empregos. Nesta sequência Castells (2005: 332) relembranos que as sociedades modernas terão que optar entre duas vias possíveis: “o
desemprego em massa ou uma reestruturação profunda do trabalho e emprego”. O
autor afirma que “a educação e a aprendizagem ao longo da vida constituem
ferramentas essenciais para o êxito no trabalho e o desenvolvimento pessoal”
(Castells, 2007: 299). O único caminho possível parece estar definido.

Relembremos igualmente Jarvis (2008a: 5, citando Bauman), ao referir que a realidade
e a sociedade contemporâneas podem ser observadas como “líquidas”. Esta liquidez
caracteriza o mundo, o trabalhador do conhecimento que deve desenvolver e
aprofundar variadas competências direcionadas para o futuro, para o advir, tendo por
base a lógica do ser vivo: “dinâmica e inovação” (Raux, 1996: 13), onde “a tarefa
principal do trabalhador reside (…) na gestão dum processo constante de
aprendizagem, «para toda a vida», e não apenas numa época preliminar da sua vida
ativa”. (Murteira, 2004: 57). Citamos King (1999:116) que nos faz notar que “We must
also learn to live with an endless prospect of universal change”.

Nesta linha de pensamento, anotemos o que nos diz o Conselho Nacional da
Educação (2002: 4), igualmente reconhecido por outros académicos: “Os sistemas
educativos devem orientar-se no sentido de estarem em condições de gerar as
aptidões e competências de base necessárias a todos na sociedade da informação,
tornar a educação e a formação ao longo da vida atraente e gratificante, dirigir-se a
toda a sociedade, na sua diversidade, mesmo àqueles que consideram que a
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educação e a formação não lhes interessam, com os instrumentos suscetíveis de
desenvolver as respetivas competências e de as explorar da melhor maneira”.

Apesar do ambicioso objetivo da Estratégia de Lisboa assentar bastante em razões
economicistas, a educação e a formação não podem ficar reduzidas a essa visão.
Porém, é através da educação que os cidadãos se tornam interventivos, críticos,
conscientes, possuindo mais conhecimentos e competências, podendo vir a
desenvolver várias tarefas e mais flexíveis perante o emprego.

Os sistemas de educação e formação passam a demonstrar aos cidadãos que têm
oportunidade de se movimentar dentro dos vários mecanismos criados no âmbito da
ALV e consequentemente promove-se a Europa como um destino atrativo para
estudantes, investigadores e académicos de várias regiões do mundo.

Enfatiza-se, igualmente, que na UE seja feito o reconhecimento de competências a
quem possui qualificações, para efeitos de carreira ou continuação da aprendizagem,
nomeadamente, o reconhecimento das aprendizagens experienciais adquiridos. Neste
âmbito, recordamos os grandes objetivos estratégicos, que poderemos ler num
documento da Comissão Europeia (2002: 12):


Melhorar a qualidade e a eficácia dos sistemas de educação e de formação na
UE, à luz dos novos requisitos da sociedade do conhecimento e das mudanças
registadas no ensino e na aprendizagem;



Facilitar o acesso de todos aos sistemas de educação e de formação, à luz do
princípio orientador da ALV, e do fomento da empregabilidade.

É também neste contexto que as IES se organizam e desenvolvem várias atividades
em nome de captar e acolher novas pessoas para a promoção de uma economia
crescente.

Nesta fase, torna-se pertinente descrever mais em detalhe no que consistem os
Cursos de Especialização Tecnológica (CET) em Portugal, já que estas formações
serão também alvo de análise na parte empírica deste estudo. De forma geral, os
estudantes que frequentam os CET também podem ser considerados novos públicos
pelas razões que já se apresentaram e porque através desta oferta ingressam
“Maiores de 23 anos”, para os quais são reservadas vagas.
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Os CET são formações pós-secundárias não superiores, que visam conferir
qualificação profissional do nível 4 (numa escala de 1 a 5 níveis), de acordo com a
Decisão n.º 85/368/CEE. Porém, de acordo com a Portaria n.º 782/2009, de 23 de
julho, a partir de 1/10/2010, os CET correspondem ao nível de qualificação 5, numa
escala de 1 a 8. Foi também com o Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio, que estes
cursos passaram a ser regulados.

Estas formações são cursos de curta duração, compreendendo entre 60 e 90 ECTS,
que têm como objetivo a qualificação de jovens e de adultos, incluindo a requalificação
de ativos, significando que apresentam como orientação principal a integração de
diplomados de nível IV no mercado de trabalho, com particular interesse nas
economias regionais e permitindo a esses diplomados o prosseguimento de estudos,
com creditação de competências adquiridas.

Desde que o Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio, entrou em vigor que as IES,
conjuntamente com a DGES, fizeram uma grande aposta neste tipo de formação,
traduzindo-se na criação de 376 CET. Por outro lado, verificou-se por parte dos
estudantes uma grande adesão a este tipo de cursos, tendo-se registado um aumento
do número de estudantes inscritos muito significativo desde 2006, como iremos ver de
seguida.

No quadro abaixo, consta o número de CET registados até 28 de janeiro de 2010 com
a respetiva distribuição por subsistema de ensino. Observa-se um maior número de
CET registados em Instituições de Ensino Superior Politécnico do que em Instituições
de Ensino Superior Universitário.
Quadro 3 – Distribuição do número de CET registados por subsistema de ensino
Universitário

Público
Privado
Total

Nº Registos

%

34
74

9
20

Politécnico
Nº
Registos
234
34

Totais

%

Nº Total

%

62
9

268
108

71
29

376

Fonte: GPEARI (28/01/2010).

No quadro 4 apresenta-se a distribuição dos CET registados por área de estudos,
sendo que as três áreas de estudo com maior número de CET registados, são as
áreas de Informática, de Engenharia e Técnicas Afins e de Ciências Empresariais.
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Quadro 4 – Distribuição do número de CET registados por área de estudo

Nº CET
registados
Informática
73
Engenharia e Técnicas Afins
66
Ciências Empresariais
58
Serviços Pessoais
41
Arquitectura e Construção
33
Indústrias Transformadoras
31
Agricultura, Silvicultura e Pescas
22
Serviços Sociais
15
Artes
11
Protecção do Ambiente
8
Ciências Veterinárias
4
Ciências da Vida
3
Serviços de Segurança
3
Ciências Físicas
2
Ciências Sociais e do Comportamento
2
Humanidades
2
Direito
1
Serviços de Transporte
1
Total
376
Área de Estudo

Fonte: GPEARI (28/01/2010).

O quadro seguinte representa a distribuição dos CET registados por NUTS II,
verificando-se um maior número de CET registados na Região Centro.
Quadro 5 – Distribuição do número de CET registados por NUT II

Nº de CET
registados
Centro
134
Norte
11
Lisboa e Vale do Tejo
65
Alentejo
31
Algarve
15
Região Autónoma da Madeira
7
Região Autónoma dos Açores
13
Total
376
Região

Fonte: GPEARI (28/01/2010).

Recentemente (maio 2013), após várias reflexões nacionais educativas e mais uma
vez para alinhar a oferta disponível com outras práticas europeias, encontra-se em
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discussão uma proposta que contempla o novo figurino no qual os CET se poderão vir
a converter a partir de 2015: Cursos Superiores Especializados.

Ainda nesta continuidade, tal como defendido por diversos autores (Blanchflower e
Freeman, 1999; OIT, 1999), embora nas últimas décadas o nível de educação dos
jovens tenha aumentado substancialmente, não podemos ignorar algumas situações
preocupantes que nos afetam e que geram um sério défice em matéria de igualdade.
As desigualdades não terminam com o sistema educativo, mas persistem e por vezes
acentuam-se no processo de transição para o mundo laboral. Em Portugal, como em
muitos outros países desenvolvidos, a transição para o mundo do trabalho não é fácil.
É um longo caminho com muitos obstáculos, onde as probabilidades de fracasso, de
estar em risco de desemprego ou de encontrar empregos com baixos salários, de
baixa qualidade e instáveis, são elevadas. A passagem da educação para o mundo do
trabalho é sensível, tal como as condições macroeconómicas na medida em que o
emprego e o desemprego juvenil dependem dos valores totais da taxa de desemprego
da sociedade.

Neste contexto, os jovens portugueses que abandonaram os estudos encontram-se
numa situação de risco porque não conseguiram ingressar no mercado de trabalho e
não se encontram a trabalhar. De salientar que esta situação afeta, sobretudo, as
mulheres. Se, para além disso, considerarmos o grupo de jovens e adolescentes que
não estão no sistema educativo e que procuram emprego, verificamos que 22% dos
jovens entre 16 e 24 anos não está a frequentar um curso superior nem sequer
desenvolve uma atividade laboral. São jovens que, dadas as suas características
educativas, têm um risco relativo de exclusão social, assim como de obter resultados
laborais fracos.

Existe um determinado consenso entre os analistas sobre a existência de um requisito
básico para entrar com garantias no mercado de trabalho, que é de ter o ensino
secundário ou equivalente (12 anos de ensino completos). Segundo a OCDE (1997),
os jovens que não completarem o nível secundário, serão penalizados no mercado
laboral.

A este propósito, Cañas (2004) assinala a tendência do mercado de trabalho a
concentrar grande parte do crescimento de emprego em postos de trabalho dirigidos à
população mais qualificada (níveis de estudo superiores); um pouco menos de 40%
dos postos de trabalho será para pessoas com estudos secundários e apenas 15%
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para trabalhadores não qualificados com nível secundário elementar. Na mesma linha,
Tokman (2001) afirma que a segmentação social se tornará mais discriminatória e
marcada com o trabalho juvenil, dado que as exigências para o mercado laboral
moderno são quase exclusivas dos jovens das classes mais favorecidas.

Em suma, tem havido nos últimos anos uma preocupação constante por parte das IES
em responder de forma rápida às pressões exigidas pelo mundo do trabalho, através
da disponibilização de ofertas formativas diversificadas (como é o caso dos CET) e de
mecanismos de aproximação ao mundo laboral.

3.2. A política da Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV) nas Instituições
de Ensino Superior (IES)
Ao longo desta investigação, referimo-nos por diversas vezes à Aprendizagem ao
Longo da Vida, e por esse relevo, parece-nos pertinente dedicar este subcapítulo à
análise mais detalhada sobre a questão de fundo que tem estado presente nas
políticas educativas dos últimos anos. É uma questão transversal às políticas que
temos vindo a referir, suscitando por vezes dúvidas sobre se é uma política, uma
lógica moderna ou um programa obrigatório a cumprir.

Importa referir que o conceito de ALV tem dado origem a vasta literatura e reconhecese que não é um termo pacífico de definir. Os primeiros debates datam dos anos do
pós-guerra, onde já se discutia o futuro da educação de adultos e é neste contexto que
o Conselho da Europa, a UNESCO e a OCDE, quase em simultâneo, desenvolvem os
primeiros conceitos da ALV.

O Conselho da Europa introduziu nos meados dos anos sessenta o tema da educação
permanente, um conceito ligado a um padrão de “educação global capaz de fazer face
ao rápido crescimento das necessidades individuais cada vez mais diversificadas de
jovens e adultos, no âmbito da educação da nova sociedade europeia” (Council of
Europe,1970: 9).

A UNESCO contribuiu para políticas e atividades ligadas à educação ao longo da vida,
visíveis no relatório Learning to Be (1972). O trabalho da OCDE, Recurrent Education:
a strategy for lifelong learning definiu a educação contínua como uma “estratégia cuja
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essência consiste na disseminação de oportunidades educativas menores ao longo da
vida de um indivíduo, para que estejam disponíveis quando necessárias”.

Foi no ano de 1995, que foi publicado o Livro Branco Europeu Teaching and Learning
– Towards the Learning Society (Comissão Europeia, 1995), que definiu políticas
sobre a ALV, “a aquisição de conhecimento novo pela acreditação de aprendizagens
prévias; o estabelecimento de uma relação mais estreita entre as organizações de
educação formal e o mundo empresarial; a luta contra a exclusão social; a promoção
das competências linguísticas e um grande interesse na avaliação, através do controlo
das iniciativas de formação financiadas pelos programas da UE".

São diversas as organizações que passam a publicar literatura que apontam neste
caminho, como é o caso de “Lifelong Learning For All” (OCDE, 1996). Coloca-se,
desta forma, a tónica na colmatação das carências e das exigências do
desenvolvimento da força do trabalho em termos de competências. O indivíduo que
aprende, que adquire mais e novos conhecimentos favorece novas atitudes face ao
seu mundo pessoal e ao mundo do trabalho.

Foi sobretudo a partir de meados da década de 90 que diversas instituições
internacionais passaram a dar particular importância ao desenvolvimento de uma
sociedade de aprendizagem (learning society). Por exemplo, desde a publicação do
Lifelong Learning for All (OCDE, 1996), os ministros da educação para a OCDE
declararam a ALV como um objetivo político nuclear, passando esta linha de
orientação a estar na base do programa daquela organização internacional, sobre
Educação e Formação.

O conceito de ALV foi evoluindo e ganhando expressão e mais tarde surge o
Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida, em 2002, um dos primeiros
documentos a lançar o debate à escala europeia sobre uma estratégia global de
Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV).

Foi mais uma vez na Estratégia de Lisboa, em março de 2000 (Comissão das
Comunidades Europeias,

2000), que os países membros propunham

uma

transformação profunda da economia europeia e desde então passa a verificar-se um
forte investimento político e económico na educação de adultos em todos os estados
membros com o objetivo de dinamizar a economia, promover o emprego e a coesão
social. Para atingir os objetivos da Comissão, Portugal coloca em prática o Programa
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de Educação e Formação 2010 que definia vários objetivos: Concentrar as reformas e
os investimentos nas áreas fulcrais, fazer da ALV uma realidade concreta e construir
uma europa da educação e formação.

É neste contexto que se entende a crescente atenção que se tem vindo a conferir à
ALV, e o apelo aos cidadãos em atividades de ALV para responderem às questões da
empregabilidade e exercício da cidadania, criação de igualdade de oportunidades e do
aprofundamento da coesão social.
A definição do conceito aponta, nesta altura, para “toda a atividade de aprendizagem
em qualquer momento da vida, com o objetivo de melhorar os conhecimentos, as
aptidões e competências, no quadro de uma perspetiva pessoal, cívica, social e/ou
relacionada com o emprego”. Por outras palavras, abrange qualquer tipo de
aprendizagem (formal, não formal e informal), em qualquer momento da vida de um
indivíduo: desde que nasce até morrer.

Nesta sequência, a ALV pode contribuir para a preparação dos indivíduos com vista à
sua inserção no mercado de trabalho, para o seu desenvolvimento pessoal e
desempenho na sociedade. É por estas razões que a ALV surge como aposta
fundamental no Conselho Europeu, em março de 2000.

Relativamente ao crescimento da procura do ES, esta surge, em larga medida, em
resultado da dupla pressão exercida pelo objetivo fixado nalguns países, de aumentar
o número de estudantes neste nível de ensino e pelas novas necessidades ligadas à
educação e formação ao longo da vida5.

É por todas as razões identificadas que as políticas de ALV se têm vindo a tornar cada
vez mais importantes no contexto do ES. Como foi referido no capítulo anterior,
vivemos num mundo pautado por rápidas alterações ao nível económico e tecnológico,
em que as pessoas têm de atualizar continuamente as suas competências e
qualificações, não apenas para o emprego mas também para a cidadania efetiva.

Na sequência dos conceitos referidos e de forma a contribuir efetivamente para o
desenvolvimento da União Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho da União

5

Países como o Reino Unido e a Dinamarca definiram como objetivo dar formação universitária a 50% da população

de um determinado grupo etário, até 2010 (Comissão das Comunidades Europeias 2003).
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Europeia adotam através da Decisão 2006/1720/CE de 15 de novembro, um programa
de ação no domínio da ALV, designado por Programa de Aprendizagem ao Longo da
Vida. Este programa visava o crescimento económico sustentável com mais e
melhores empregos, mais coesão social, tendo em conta a proteção do ambiente. Este
visava ainda promover os intercâmbios e a cooperação através da mobilidade entre
sistemas de ensino e formação, a nível europeu, para uma referência mundial de
qualidade e considerava o período entre janeiro 2007 a dezembro 2013.

Encontra-se neste momento a discussão da proposta Erasmus for All - Creative
Europe, que será tida em conta de 2014 a 2020, mas que prevê a continuidade
reforçada dos mesmos princípios, ou seja manter os investimentos na educação e
formação, considerando o potencial das pessoas, independentemente da idade ou da
formação que possuem, com o contributo das IES.

É também dentro deste contexto do Programa de ALV que se intensifica um outro
conceito e que em Portugal passar a ter uma dimensão relevante. Trata-se do
reconhecimento de aprendizagens informais e não formais inseridas como uma
dimensão próprias de ALV. O primeiro modelo de reconhecimento de aprendizagens
informais e não-formais surgiu nos Estados Unidos da América, em 1946. Este modelo
tinha como finalidade regulamentar a forma como os veteranos da Segunda Guerra
Mundial podiam ter a sua experiência, adquirida fora do sistema formal de ensino,
identificada e certificada para efeitos de acesso à formação profissional e ao ES.
Porém, algumas décadas mais tarde, no final da década de 60, inícios da década de
70, esta prática passou a ser largamente utilizada nesse país e no Canadá.
Posteriormente, nas décadas de 80 e 90, passou também a ser utilizada
progressivamente em França, Reino Unido, Irlanda, Austrália, entre outros (Pires,
2005; Correia e Mesquita, 2006).

Atualmente, esta problemática tem tido grandes desenvolvimentos em muitos países,
constituindo hoje um dos principais desafios da sociedade atual, na medida em que,
como refere Pires (2005: 367), “vem questionar os sistemas de educação/formação
(inicial e contínua), confrontando-os com novos desafios, principalmente no âmbito da
educação/formação ao longo da vida”. Ainda de acordo com esta autora, “o
reconhecimento e a validação das aprendizagens experienciais – saberes adquiridos à
margem dos sistemas tradicionais de educação/formação, em contextos não-formais e
informais –, é uma nova problemática que se situa no cruzamento de diversos
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contextos: o mundo da educação/formação, o mundo do trabalho e das organizações
e a sociedade em geral”.

Tal como defende Mangas Pereira (2009), face à pertinência e importância desta
problemática na atualidade, a UE tem tido um papel particularmente ativo no sentido
de impulsionar as práticas relacionadas com o reconhecimento e validação das
aprendizagens não-formais e informais. É neste âmbito que em Portugal se define
uma estratégia de Aprendizagem ao Longo da Vida, já examinada anteriormente, e
que são concretizadas as primeiras iniciativas tendo em vista a criação de uma rede
nacional de centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
(RVCC).

De acordo com o Quadro Europeu de Referência das Qualificações para a
Aprendizagem ao Longo da Vida6, define-se os termos que temos vindo a mencionar
para os tornar mais claros.
Aprendizagem Formal – Aprendizagem que decorre num meio organizado e
estruturado (numa Escola/centro de formação ou no emprego) e é designada
explicitamente como aprendizagem (em termos de objetivos, duração ou recursos). A
aprendizagem formal é intencional do ponto de vista daquele que aprende. Conduz
geralmente à certificação.
Aprendizagem Informal – Aprendizagem que resulta das atividades diárias
relacionadas com o trabalho, família e lazer /tempos livres. Não possui organização ou
estrutura em termos de objetivos, duração ou apoio à aprendizagem. A aprendizagem
informal é, em numerosos casos, não intencional na perspetiva daquele que aprende.
Geralmente não conduz à certificação.
Aprendizagem Não formal – Aprendizagem integrada em atividades planeadas não
explicitamente designadas como aprendizagem (em termos de objetivos da
aprendizagem, duração da aprendizagem ou apoios à aprendizagem), mas que
contém elementos importantes de aprendizagem. A aprendizagem não formal é
intencional por parte daquele que aprende. Normalmente não conduz à certificação.

6

In: Glossário de Termos-Chave.
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Continuando nesta linha de pensamento, o que está em causa é a valorização da
aprendizagem em si mesma, independentemente das modalidades e dos contextos
em que tem lugar, rompendo assim com visões mais restritivas que privilegiariam
sobretudo os processos desenvolvidos em instituições especializadas e os diplomas e
certificados neles obtidos. A distinção entre aprendizagem formal, não formal e
informal procura, precisamente, alertar para a multiplicidade de espaços e processos
relevantes quando se procura analisar e promover a ALV.

A estratégia de RVCC em Portugal é de tal forma inovadora e recente, rompendo com
os modelos tradicionais de ensino, que por diversas vezes tem sido ponto de debates
políticos mais acesos, pois exige que o sistema de ensino formal reconheça a
aprendizagem adquirida fora dele.
Neste ponto, é relevante a proposta alternativa apresentada pelo Eurostat7 para
caracterizar os processos de ALV e tipificar a aprendizagem por formal, não formal e
informal. Em 2003, no memorando sobre a ALV, conclui-se que mais de metade dos
adultos europeus (58%) declararam não ter estado envolvidos em qualquer processo
de aprendizagem. A aprendizagem formal, não formal e informal atingiu apenas 4,4%
dos inquiridos. Em Portugal, comparando com a média europeia, a aprendizagem
formal e não formal envolvia, até há pouco tempo, uma percentagem ainda menor de
adultos.

Como se referiu, as aprendizagens formais e não formais foram medidas através de
declarações sobre práticas que remetem para a frequência de determinadas ações de
educação e formação. Mas a aprendizagem informal, pelo seu caráter difuso e não
estruturado, leva a outras interpretações, exigindo outros contornos.

Os dados que se seguem, resultam de um inquérito realizado pelo INE (Instituto
Nacional de Estatística), onde os inquiridos apontavam as três formas de
aprendizagem mais relevantes para si. Nota-se que a aprendizagem informal,
apresenta valores mais elevados relativamente às outras duas formas mais
tradicionais. Neste ponto, devemos dedicar uma reflexão mais profunda para entender
as razões na dificuldade de obter o RVCC a partir de aprendizagens informais, quando
os próprios indivíduos reconhecem que é através delas que adquirem conhecimento.

7

Estatísticas oficiais da União Europeia.
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Quadro 6 – Três formas de aprendizagens mais relevantes de educação e formação, por
categoria etária e categoria ocupacional (%)
Formal

Não formal Informal

Idade
18-24 anos

46,3

17,2

57,5

25-34 anos

10,2

13,9

50,3

35-44 anos

2,3

10,3

44,8

45-54 anos

1,4

7,2

38,3

55-64 anos

0,3

3,6

32,4

65 ou + anos

0,1

10,7

20,5

Escolaridade
Inferior ao básico

30,9

3,1

26,6

Básico 3, secundário ou superior

23,6

18,8

64,6

5

11,2

45,6

Ativos desempregados

8,3

8,8

42,5

Inativos

14,5

4,5

30,5

Masculino

8,2

8,3

41,3

Feminino

9,3

8,8

38,5

Resultados Globais

8,8

8,5

39,8

Condição perante o trabalho
Ativos empregados

Sexo

Fonte: INE, Inquérito ao emprego, módulo aprendizagem ao longo da vida (2003).

Até ao momento dedicamos uma especial atenção às mudanças no ES e
concretamente no acesso a este nível de ensino. Mas antes de avançarmos, torna-se
fundamental recordar que as modalidades de educação têm vindo a evoluir em
Portugal também a outros níveis de ensino e que estas alterações terão implicações
diretas no ES.

No âmbito das alterações dirigidas àqueles que não completaram a escolaridade
obrigatória, em especial para os que apresentam níveis de qualificações e de
competências, citamos Silva e Rothes (1998) que nos dizem que em Portugal, “o setor
da educação de adultos tem tido alguma dificuldade em marcar de forma significativa a
agenda política face à incipiência das pressões sociais e à inexistência de um
movimento social neste domínio” (Silva e Rothes, 1999: 30). Estas afirmações foram
produzidas nos finais da década de 90 e, desde então, muitas evoluções tem sido
registadas, tal como iremos ver de seguida.

Devido a todos os dados que demonstramos e ao atraso de Portugal em matéria de
qualificação do seu capital humano, foi criada em Portugal, também em 2006, a
Iniciativa Novas Oportunidades, que lançou a rede de Centros Novas Oportunidades
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(CNO), os quais integraram os centros de Reconhecimento, Validação e Certificação
de Competências (RVCC), dirigida à população com habilitações inferiores ao nível
secundário. Foi igualmente publicado, um pouco mais tarde, o Catálogo Nacional de
Qualificações, como instrumento central da estratégia para a estruturação e
dinamização dos objetivos fundamentais para a mudança da população ativa. Esta
Iniciativa fica a ser tutelada pela Agência Nacional para a Qualificação (ANQ),
enquanto instituto público integrado na administração do estado, sob a tutela dos
Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Educação, com autonomia
administrativa, financeira e pedagógica.

É a partir do ano de 2006 e no contexto da Iniciativa Novas Oportunidades que surgem
ofertas formativas mais variadas, dirigida à população adulta e ativa em Portugal:


Cursos EFA (Educação e Formação de Adultos): visam elevar os níveis de
habilitação escolar e profissional da população portuguesa adulta, através de
uma oferta integrada de educação e formação que potencie as suas condições
de empregabilidade e certifique as competências adquiridas ao longo da vida.
A frequência com aproveitamento de um curso EFA de dupla certificação,
confere um certificado do 3.º ciclo do ensino básico e o nível 2 de formação
profissional ou um certificado de ensino secundário e o nível 2 de formação
profissional.



Formações Modulares Certificadas:

através das formações modulares

certificadas, os adultos podem concluir ou efetuar um percurso formativo de
uma forma gradual e muito flexível, com a possibilidade de parar e retomar
mais tarde, mantendo o ritmo que considera ajustado.


Vias de Conclusão do Nível Secundário de Educação: englobado no DecretoLei n.º 357/2007, permite que falte até 6 disciplinas anuais, de um plano de
estudos já extinto, para a conclusão do ensino secundário, em duas
alternativas: realizar exames ou frequentar módulos de formação de 50 horas
até completar as disciplinas em falta.



Desenvolvimento de processos de RVCC.

Tal como referido por Luciano (2012), as diferentes modalidades de educação
conferem não só uma certificação escolar como podem conferir uma qualificação
profissional, podendo constituir uma outra via de acesso ao ensino pós-secundário não
superior ou ao ensino superior.
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Torna-se, agora, oportuno, procedermos à abertura deste parêntese, não apenas
porque a investigadora assumiu a coordenação de um Centro Novas Oportunidades
dentro de uma IES – no IPL, alinhando desta forma as políticas de educação e
formação de adultos com a sua prática e com os objetivos da instituição onde se
insere, mas também porque está convicta que a população ativa que passa ou passou
por um processo formativo num CNO, caminha a passos largos para o ES.

O objetivo fulcral destes CNO assentou na missão de assegurar a todos os cidadãos
portugueses maiores de 18 anos uma oportunidade de qualificação e de certificação
de nível básico ou secundário, adequada ao seu perfil e necessidades, no âmbito da
área territorial de intervenção de cada CNO, tal como está definido na Carta de
Qualidade. Na mesma continuidade, em 2011 esta rede de centros era constituída por
556 centros, promovendo novos processos de aprendizagem, de formação e de
certificação por parte dos adultos com baixos níveis de qualificação escolar e
profissional. Por fim, tinham também como missão assegurar a pertinência dos
investimentos efetuados dentro da política de ALV, valorizando-se os processos de
qualificação e de certificação de adquiridos.

A atividade de um CNO estava, e ainda está, organizada mediante um conjunto de
dimensões/etapas de intervenção conforme se apresenta de seguida.
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Ilustração 3 – Etapas de intervenção num Centro Novas Oportunidades (CNO )

Inscrição
Acolhimento
Diagnóstico/Triagem
Encaminhamento

Outras ofertas
formativas

Processo RVCC

Cursos EFA
Caso tenha uma experiência profissional
reduzida
e/
ou
pretenda
uma
reconversão profissional para (re)
ingresso no mercado de trabalho. Pode
obter uma dupla certificação (escolar e
profissional) ou apenas uma destas.

Valorize o que a vida lhe ensinou e
reconheça e certifique as suas
competências para efeitos de obtenção
de uma qualificação. Pode iniciar o seu
percurso de qualificação, em qualquer
altura do ano, no horário que melhor se
ajuste à sua situação pessoal.

Formações Modulares
Certificadas
Através das formações modulares
certificadas, pode concluir ou efectuar um
percurso formativo de uma forma gradual
e muito flexível, com a possibilidade de
parar e retomar mais tarde, mantendo o
ritmo que considera mais adequado.

Vias de Conclusão do Nível
Secundário de Educação
Se lhe faltam até 6 disciplinas anuais, de
um plano de estudos já extinto, para a
conclusão do ensino secundário, agora
tem à sua disposição duas alternativas:
realizar exames ou frequentar módulos
de formação (50 horas de formação por
cada disciplina em falta).

Certificação
Fonte: CNO do IPL.
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A fase do acolhimento consiste no atendimento e inscrição dos adultos como no
esclarecimento sobre os objetivos, diferentes fases do trabalho a realizar. Desde logo,
é esclarecida a possibilidade de encaminhamento para ofertas educativas e formativas
ou para processo de RVCC. Por outras palavras, é dada informação sobre as ofertas
de qualificação existentes no território.

O diagnóstico/triagem permite desenvolver e aprofundar a análise do perfil do adulto,
com base nos elementos entregues. É uma etapa prévia ao encaminhamento e que
permite clarificar as necessidades, interesses e expectativas do adulto, para encontrar
as melhores soluções no conjunto das ofertas de qualificação existentes.

Segue-se a fase do encaminhamento, que direciona o adulto para a resposta formativa
ou educativa que seja mais adequada, em função do perfil identificado na etapa de
diagnóstico e das ofertas de qualificação disponíveis a nível local/regional. Nesta
etapa há uma negociação entre o técnico e o adulto por forma a estudarem as várias
hipóteses.

Entre as várias ofertas, o adulto pode ser encaminhado para o processo de RVCC ou
para um percurso de formação alternativo. Podem também ser consideradas como
possibilidades para o encaminhamento, o prosseguimento de estudos de nível
superior.

Um percurso de formação alternativo ao processo de RVCC é sempre exterior ao
centro, tendo em conta a oferta da região e os critérios de acesso. A título de exemplo,
são ofertas os Cursos Profissionais, os Cursos Tecnológicos, os Cursos de Educação
e Formação de Adultos, entre outros. São também percursos alternativos, a conclusão
do ensino secundário por via da legislação própria com o objetivo da dupla certificação
escolar e profissional. Nesta última opção, o encaminhamento é feito mediante a
elaboração de um Plano Pessoal de Qualificações (PPQ).

A opção interna de qualquer centro é o processo de RVCC, que é sempre nele
desenvolvido. Está baseado num conjunto de pressupostos metodológicos, como é o
caso do Balanço de Competências e Abordagem Autobiográfica, que permitem
evidenciar as competências adquiridas pelos adultos ao longo da vida, em contextos
formais, informais e não-formais. É através da construção de um Portefólio Reflexivo
de Aprendizagens, orientado de acordo com o Referencial de Competências-Chave,
que as evidências tomam forma. Durante o processo de reconhecimento de
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competências, pode haver lugar ao desenvolvimento de formações complementares
no próprio centro, desde que a duração não ultrapasse as 50 horas/adulto. A evolução
do processo de reconhecimento e as conclusões que a equipa vai retirando
relativamente às competências podem, ou não, ser validadas. Caso não se verifique a
validação das competências chave do referencial, poderá haver lugar a uma validação
parcial.

Temos vindo a falar basicamente do RVCC ao nível escolar, mas importa frisar que o
mesmo processo existe também em Portugal ao nível profissional.

A etapa final do processo de RVCC corresponde às condições necessárias para a
obtenção de uma certificação escolar ou de qualificação. Por outras palavras, a
certificação de competências consiste na confirmação oficial e formal de competências
validadas através do processo de RVCC.

A etapa do Plano de Desenvolvimento Pessoal reveste-se de grande importância para
cada adulto, pois tem em vista a continuação do seu percurso de qualificação/ALV,
após o seu processo de RVCC. Em alguns casos a definição do PDP e das condições
para a sua concretização pode implicar contactos com entidades formadoras,
empregadoras ou de apoio ao empreendedorismo.

Nesta continuidade, são introduzidos novos modelos de educação e formação em
alternativa ao ensino recorrente básico, conduzindo à obtenção de uma certificação
com equivalência escolar, mas são estruturados a partir de novas metodologias,
bastante afastadas dos modelos escolares tradicionais. Estas transformações
coincidem com o início de um novo ciclo político, a partir de 1995, e estão em
consonância com as novas orientações e perspetivas dominantes a nível internacional
no que concerne à conceção da educação de adultos.

A este propósito, tal como foi observado no capitulo anterior, recorde-se que é no final
da década de 90 que são elaborados, por diferentes organismos internacionais, alguns
dos documentos mais emblemáticos sobre a ALV e que a UNESCO realiza a V
Conferência Internacional sobre Educação de Adultos. Também em Portugal esta será
uma fase de elaboração de novos planos, especificamente dirigidos à educação de
adultos, entre os quais se destacam o chamado Documento de Estratégia (Melo et al.,
1998) e, logo no ano a seguir, o documento S@bER+: Programa para o
Desenvolvimento e Expansão da Educação e Formação de Adultos, elaborado pelo
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Grupo de Missão para o Desenvolvimento da Educação e Formação de Adultos (Melo,
Matos e Silva, 1999), e ainda o estudo realizado pela Universidade do Minho para a
construção do modelo institucional de uma futura agência nacional de educação e
formação de adultos (Lima, Afonso e Estêvão, 1999).

Quer os cursos EFA, quer os centros de RVCC, resultam da iniciativa de uma
multiplicidade de entidades promotoras, o que vai permitir, pela primeira vez, que uma
rede relativamente densa de entidades não estatais e estatais, de âmbito local e
regional, seja diretamente envolvida na educação e formação de adultos. Esta forma
de promoção da educação de adultos representa uma abertura à sociedade civil e um
alargamento dos atores participantes nestes processos, algo que desde a conferência
da UNESCO de 1997 tende a ser recomendado a nível internacional (Melo, Lima e
Almeida, 2002: 13).
Um dos pontos de maior inovação, comum a ambas as ações – cursos EFA e RVCC,
é o desenvolvimento de um modelo curricular/sistema de reconhecimento, validação e
certificação guiados, não por programas disciplinares, mas por um Referencial de
Competências-Chave (RCC) (Alonso et al., 2002). Construído por uma equipa
multidisciplinar, com Luísa Alonso, Luís Imaginário, Justino Magalhães, Guilhermina
Barros, José Manuel Castro, António Osório e Fátima Sequeira, o Referencial de
Competências-Chave é o instrumento de base fundamental que sustenta, e orienta, o
desenvolvimento, quer dos cursos EFA, quer dos processos de RVCC.
Como afirma Ana Benavente (1999), “qualquer pessoa, ao longo da vida, deve poder
ver avaliadas as suas competências e completá-las para efeitos de obtenção de um
diploma,

podendo

retomar,

a

qualquer

momento,

o

seu

processo

de

educação/formação, conforme o seu projeto pessoal e profissional”. Esses dispositivos
de reconhecimento de aprendizagens anteriores são, neste sentido, entendidos,
enquanto uma peça chave para gerir a complexidade e a diversidade inerente às
modalidades e tempos de aprendizagem nas sociedades atuais (Melo, Lima e
Almeida, 2002: 80-85).

A nível internacional, a situação atual no que diz respeito aos sistemas de
reconhecimento de aprendizagens anteriores, caracteriza-se, essencialmente, pela
sua progressiva multiplicação nos mais diversos países. Foram pioneiros neste tipo de
dispositivos os EUA – a partir do final da Segunda Guerra Mundial, e o Canadá, após
a década de 60. Em ambos os casos, o que estava em causa era dar resposta à
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reivindicação de determinados grupos sociais (militares e “donas de casa”,
respetivamente) que consideravam que a sua experiência de vida deveria ser
reconhecida para efeitos de prosseguimento dos estudos de nível superior.
Atualmente,

o

panorama

neste

domínio

caracteriza-se

essencialmente

pela

diversidade dos modelos seguidos nos vários países, tornando-se bastante complexo
o trabalho de análise e tipificação das diferenças entre eles existentes (Pires, 2005).

Apesar destes factos, nem todos os indivíduos são afetados de igual forma pelas
transformações em curso. Não só as desigualdades no acesso à formação são
muitíssimo acentuadas, como, em sociedades como a portuguesa, o tecido económico
é ainda de tal forma pobre ao nível das competências requeridas que pouco
estimulará, para já, modelos formativos como o que tem vindo a ser descrito. São
muitos destes adultos que passam por um processo de RVCC ou que frequentam um
curso EFA que desejam aceder ao ES, candidatando-se através do acesso para
“Maiores de 23 anos”.

Na data presente, a rede já sentiu a diminuição de centros devido a cortes
orçamentais e devido à crise económica que Portugal atravessa, aguardando-se novas
orientações que serão tidas em conta para a educação de adultos no futuro. Contudo,
o papel desempenhado pelos CNO na criação de reais condições de ALV a favor
sobretudo dos adultos, contribuiu para impulsionar mais adultos para o ES e contribuiu
para práticas de educação e formação diferentes das vias tradicionais.

Voltando ao ES, as IES têm feito um esforço para implementar práticas no campo do
Reconhecimento e Validação de Competências, designadas aqui por Validação das
Aprendizagens Experienciais (VAE). Porém, como se disse, estas práticas têm se
verificado mais ao nível das aprendizagens formais e menos ao nível das
aprendizagens não formais e informais, pelo que se compreende que nesta matéria
ainda há um longo caminho a percorrer.

Neste subcapítulo, analisamos a evolução da política de ALV em diferentes níveis de
ensino e vimos que esta prepara o caminho e é responsável pela chegada de novos
públicos no ES.
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3.3. A diversificação da população ao acesso ao ensino superior – Os
Estudantes Adultos Não Tradicionais (EANT)
Com base nos capítulos anteriores, percorreu-se um caminho que nos permite agora,
entender o porquê e como chegam novos públicos ao Ensino Superior (ES).

Os novos públicos são habitualmente designados por Estudantes Adultos Não
Tradicionais (EANT), que ingressaram no ES pela via de acesso dirigido a “Maiores de
23 anos”, e também por vezes denominados por estudantes maduros em alguns
países.

Recordamos que o destaque no acesso ao ES, é dado em primeiro lugar, à população
jovem que realiza um percurso regular de ensino, uma vez que é esta a população que
precisa de adquirir as competências necessárias para ingressar no mercado de
trabalho e por esta razão conquistou o maior um número de vagas no ES.

Contudo, devido às alterações de paradigma que abordamos anteriormente e ao
Decreto-Lei n.º 64/2006, aos poucos, vai-se dando importância à qualificação e
requalificação da população ativa que passa a ser um segmento sobre o qual recai
uma atenção especial nesta investigação.

Nos últimos anos o ES tem sido confrontado com a necessidade e urgência de se
realizar diversas mudanças e reformas estruturais dentro das Instituições de Ensino
Superior (IES), em resultado do Processo de Bolonha e por diretrizes respeitantes às
políticas e ideologias da Aprendizagem ao Longo da Vida para se atingir uma Europa
do Conhecimento, conforme fomos frisando ao longo dos capítulos anteriores.

Atualmente, ingressam no ES os estudantes tradicionais que percorrem os percursos
ditos normais e que transitam diretamente do ensino secundário. Ingressam
igualmente os novos públicos que passaram a ser designados por “EANT”, tal como
nos é apresentado por Morrissey: “At the beginning of the 1980s, increased
participation of mature students was identified by OECD member states as one of the
central policy concerns for higher education in the future. This interest in mature
students' education emerged as a result of certain demographic, social, economic and
cultural factors common to all member state.” (Morrissey, 1989).
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Retratando algumas das características já estudadas e que se conhecem acerca deste
público, sabemos que é o candidato maior de 23 anos que escolhe o curso que deseja
frequentar, dirigindo-se ao estabelecimento de ES onde este é lecionado. Nos serviços
académicos de cada Faculdade, realiza a inscrição, com pagamento de taxa fixada
pela respetiva Faculdade, que lhe permitirá efetuar as Provas de acesso ao ES para
“Maiores de 23 anos”. O número de vagas por curso ou estabelecimento de ensino é
fixado pelos reitores das universidades ou pelos presidentes dos institutos
politécnicos.

Os EANT constituem um grupo diversificado e não homogéneo, o que tem implicações
para a estrutura curricular dos programas de estudo. Estes estudantes frequentam o
ES, por vezes, a tempo parcial, e desenvolvem a sua atividade profissional a tempo
integral ou parcial, necessitando de programas de estudo estruturados de forma a
facilitar a articulação das atividades académicas com o seu horário de trabalho. As IES
têm, assim, de oferecer os seus programas de estudos, tanto em regime de tempo
parcial como em tempo integral, para uma gama alargada de cursos; disponibilizar um
conjunto de módulos ministrados, tanto em horário diurno como em horário póslaboral; assegurar que existe uma escolha alargada de módulos lecionados de forma a
permitir que os estudantes adultos, com filhos em idade escolar, os possam
frequentar; disponibilização de informação e aviso de alterações, horários de aulas,
exames, trabalhos a realizar. O ensino em pós-laboral e o ensino a distância (EaD) é,
para muitos, a única alternativa possível para frequentarem o ES.

Devido ao facto de serem pessoas afastadas da vida escolar, muitas vezes não
dispõem da ajuda familiar e dos amigos para aprender a estruturar os seus estudos, a
saberem como utilizar os recursos informáticos ou tratar das questões relacionadas
com dificuldades de saúde e outras, que possam surgir, tanto as do próprio estudante
como as de familiares próximos e que tem a seu cargo.
Contrariamente ao que acontece com os estudantes ditos “tradicionais”, os estudos
envolvendo os processos de transição, adaptação e sucesso no ES desta nova
população estudantil ainda se encontram numa fase incipiente de prossecução
(Batista, Bessa e Tavares, 2009; Correia e Mesquita, 2006; Correia e Sarmento, 2007;
Oliveira et al., 2010; Pires, 2008; Soares et al., 2010).

Os EANT apresentam determinadas especificidades e, para Oliveira e colaboradores
(2010), os EANT apresentam pelo menos uma das seguintes características:
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São estudantes mais velhos que interromperam os estudos em dada altura do
seu percurso;



Estiveram afastados do sistema de ensino durante muito tempo, não tendo
experiência prévia de ES;



Têm uma atividade profissional remunerada;



Globalmente apresentam autonomia financeira;



Assumem responsabilidades familiares e económicas às quais têm de dar
resposta;



Apresentam responsabilidades sociais nas suas comunidades;



Procuram a valorização pessoal, social e profissional.

O Decreto-Lei n.º 64/2006, novamente referido, permite igualmente que se avalie o
candidato maior de 23 anos, tendo em conta não só o resultado das Provas efetuadas
mas também o seu Curriculum Vitae (CV), através de uma entrevista, que tem como
objetivo conhecer as motivações do candidato para a frequência do curso, apreciar a
sua experiência profissional, e fornecer-lhe informação sobre o curso que pretende
frequentar (plano de estudos, exigências e saídas profissionais). A decisão de
aprovação ou não aprovação traduz-se numa classificação na escala numérica inteira
de 0-20 e é o resultado da avaliação global dos elementos já referidos, considerandose aprovados os candidatos que fiquem no intervalo 9,5 a 20. A decisão final é tornada
pública através de uma pauta com os resultados, afixada em cada unidade orgânica.

Pelo que já foi apresentado anteriormente, percebemos que determinados países
europeus começaram a confrontar-se com esta realidade já há alguns anos. Ao
contrário, em Portugal, a situação é sentida recentemente e traduz-se em grandes
desafios. Neste seguimento, é importante voltar a recordar com o detalhe necessário o
Processo de Bolonha que já aqui referido por diversas vezes e a sua responsabilidade
no processo de transformação que temos vindo a estudar.

Em primeiro lugar, começamos por recordar a Declaração de Bolonha, subscrita em
junho de 1999 pelos ministros da Educação de 29 países europeus, com o objetivo de
construção de um espaço europeu do ES para a promoção da mobilidade e
empregabilidade dos diplomados. Desta forma, a Declaração de Bolonha prevê o
direito de livre circulação dos cidadãos e o reforço da competitividade internacional do
ensino superior europeu no contexto da crescente globalização dos sistemas do ES e
de formação.
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A dimensão europeia do ES teve, na Declaração de Bolonha, um grande impulso,
dado que o alinhamento voluntário de políticas nacionais por parte dos governos
trouxe para a esfera europeia questões cujo tratamento e decisão são de âmbito
nacional. Deu-se, assim, um grande salto qualitativo na cooperação entre os diversos
sistemas nacionais do ES, originando um processo dinâmico que tem vindo a atuar
como catalisador quer de reformas nacionais que se encontravam já em curso em
1999, por exemplo, na Alemanha, França e Itália, quer de reformas entretanto
iniciadas na maioria dos restantes países signatários.

A Declaração de Bolonha coloca o enfoque em questões importantes do ES, com
relevância para a construção da UE, apontando objetivos específicos de uma grande
razoabilidade e oportunidade, definindo um horizonte temporal de dez anos para a
prossecução desses objetivos e estabelecendo uma estrutura de acompanhamento e
dinamização do processo que se tem revelado eficiente, tanto na organização de
estudos e debates a nível europeu sobre os temas ligados aos objetivos especificados
na Declaração de Bolonha, como no levantamento sistemático da evolução e
tendências em cada um dos países signatários.

Em outubro de 2008, foi publicado, pelo Conselho Nacional de Educação, um parecer
sobre “As alterações introduzidas no ensino superior”, solicitado pela Assembleia da
República, através da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, cujos
relatores/conselheiros responsáveis foram Alberto Amaral e Jacinto Jorge Carvalhal.
Constata-se, neste parecer, que a implementação do Processo de Bolonha teve um
atraso, muito devido às dificuldades na obtenção de um consenso alargado sobre as
alterações a introduzir na Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), Lei n.º 46/86, de
14 de outubro. Esta lei, no seu artigo 12.º estabelece quem pode ter acesso ao ES: Os
indivíduos

habilitados

com

um

curso

secundário,

ou

equivalente,

que,

cumulativamente, façam prova de capacidade para a sua frequência; Os indivíduos
maiores de 25 anos que, não possuindo aquela habilitação, façam prova
especialmente adequada de capacidade para a sua frequência.

A alteração à LBSE veio permitir que houvesse uma adaptação da estrutura de graus
e diplomas do ES, segundo o padrão do Processo de Bolonha, definindo a relação
entre as universidades e politécnicos e baixou a idade do acesso aos estudantes de
25 anos para 23 anos.
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O Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março, veio estabelecer novos regulamentos na
seleção e no recrutamento de pessoas, “Maiores de 23 anos”, que pretendam
ingressar no ensino superior. Neste contexto, a LBSE consagrou o direito ao acesso
ao ES a indivíduos que, não estando habilitados com um curso secundário ou
equivalente, façam prova, especialmente adequada, de capacidade para a sua
frequência. No relatório “Trends V Report”, elaborado pela European University
Association (EUA) aquando da reunião dos Ministros em Londres (2007), apresentou,
entre outras, as seguintes conclusões: “A questão da empregabilidade continua em
aberto e aponta para o perigo de os novos cursos, em especial os do primeiro ciclo,
poderem não ser compreendidos ou ter a confiança dos empregadores. Muitos
governos ainda não adaptaram as carreiras do setor público à estrutura de Bolonha; a
emissão de Suplementos ao Diploma é um desapontamento, sendo praticada em
menos de 50% dos cursos; o “objetivo social” do Processo de Bolonha, que consiste
em assegurar o acesso ao ensino superior de todos os que sejam qualificados e
capazes dele beneficiar, embora as instituições, em geral, considerem que o
alargamento da participação seja importante, são baixas as suas expectativas de
poderem contribuir para a sua promoção”.

No caso português, registou-se alguma demora na implementação do Processo de
Bolonha devido à falta de legislação adequada. Contudo, logo após a aprovação da
legislação, o processo avançou de forma rápida. Em 2009, foi feito um balanço sobre o
progresso de Bolonha no ES, reunindo 46 países que colaboraram no processo e um
conjunto de 20 países fora da Europa que demonstram interesse nas reformas do ES
no contexto europeu. Neste seguimento, Ján Figel, Comissário Europeu responsável
pelo pelouro da educação, da formação, da cultura e da juventude, declarou: “O
processo de Bolonha conferiu maior compatibilidade e comparabilidade aos sistemas
de ensino superior. Entre outros aspetos, tornou a Europa um destino mais atrativo
para os estudantes de outros continentes. Há ainda algum trabalho a desenvolver para
atingir os objetivos estabelecidos em 1999 e, entretanto, é necessário continuar a ir
em frente para fazer face a novos desafios, especialmente na atual crise económica”
(Figel, 2009).

Das suas palavras se depreende que o ES tem um papel essencial a desempenhar no
apoio a uma recuperação económica sustentável e no incentivo à inovação, que
também já aqui frisamos.
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Nas ideologias do Processo de Bolonha estão já salientes aspetos como o combate às
desigualdades sociais, a importância da ALV e a necessidade do crescimento pessoal,
cívico, cultural, científico e educacional dos indivíduos, de forma a serem
intervenientes (pro)ativos na sua própria aprendizagem, na da sua empresa e,
consequentemente, na da sociedade em que estão inseridos.

Por sua vez, a própria Declaração chancelada pela Unesco (1998) reforça que os
sistemas formais de ES têm de melhorar a sua capacidade de viver com e na
incerteza, de mudar e causar mudanças, dar respostas a questões e necessidades
sociais, promover a solidariedade e a equidade, consolidar as suas estratégias e
práticas de ALV e ser dinâmicos, inovadores e criativos. Reforça-se a ideia de que a
missão do ES será de contribuir, para o desenvolvimento sustentável e melhoria da
sociedade de uma forma geral. Portanto, é essencial garantir oportunidades variadas,
flexíveis e de qualidade aos cidadãos, que desejem entrar no sistema formal de ensino
quando desejarem e lhes for possível.

São também aqui apresentados resultados interessantes sobre o estado da arte do
Processo de Bolonha que apontam para o cenário atual de Bolonha. A título de
exemplo, em alguns países a proporção de estudantes inseridos no Processo de
Bolonha (três ciclos), continua baixa, situação esta que se deve a que alguns países
só recentemente começaram a admitir estudantes de bacharelato e de mestrado. Em
alguns países, existem certas profissões reguladas e algumas disciplinas específicas
que não estão ainda incluídas nos dois ciclos do sistema, o que pode levar muitos
anos até se conseguir uma plena harmonização. Uma outra diferença surge em alguns
países, onde os licenciados têm de ter requerimentos adicionais para ter admissão ao
ciclo seguinte. É surpreendente que exames, cursos adicionais ou experiência
profissional são frequentemente requeridos quando se procura ter acesso ao próximo
ciclo na mesma área de estudos.

Alguns países têm dois níveis de graus de bacharel, sendo os dois entendidos como
1.º ciclo de qualificações, mas não oferecem, em igualdade, o acesso ao 2.º ciclo.
Outros países introduziram dois níveis de mestrado, com diferentes direitos no
mercado de trabalho e admissão ao 3.º ciclo. Apesar das diferenças ainda notadas, a
implementação do 3.º ciclo está em processo, na medida em que o número de
estruturas de programas de doutoramento está a crescer. Podemos observar que,
atualmente, existem mais universidades a lecionarem doutoramentos.
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Podemos observar, também, que o uso de European Credit Transfer and
Accumulation System (ECTS)8, no 3.º ciclo, está a tornar-se mais frequente, incluindo
cursos de ensino e acesso a atividades no local.

Registou-se um esforço significativo para implementar qualificações e tem sido
alcançado algum progresso desde 2007, mas a data limite para completar a
implementação dos NQF’s (National Qualifications Framework = Quadro Nacional de
Qualificações) para o ES parece ter sido muito ambiciosa. Seis países, alguns dos
quais já tinham qualificações antes de 2005, completaram a certificação das suas NQF
com a EHEA, mas muitos estão no início ou ainda não começaram a implementação
no nível institucional. No relatório apresentado em 2009, concluiu-se que houve algum
progresso no Processo de Bolonha. No entanto, nem todos os objetivos de Bolonha
estavam cumpridos em 2010 mas Portugal concretizou de forma generalizada as
novas regras para a modernização da oferta educativa e dos padrões de mobilidade
de estudantes no espaço europeu, apresentando já 98% dos cursos adaptados aos
critérios e objetivos de Bolonha.

Com a entrada do Processo de Bolonha e da alteração do regime especial para os
candidatos com mais de 23 anos e, conforme analisado anteriormente, esta população
começou a ter relevância para o ES. O Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de Março, que
invocámos várias vezes ao longo desta investigação, muito contribuiu para a
descentralização do processo de acesso, que passou a ser da responsabilidade de
cada IES.

No que diz respeito a dados estatísticos, apresenta-se de seguida a informação
disponibilizada pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais (GPEARI) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior –
(MCTES), relativa ao número de pessoas aprovadas nas Provas de acesso para
“Maiores de 23 anos”, entre o ano de 2006/2007 e 2010/2011 no ensino universitário e
no ensino politécnico.

8

Sistema Europeu de Acumulação e Transferência de Créditos.
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Gráfico 4 – Número de candidatos aprovados nas Provas de acesso para "Maiores de 23
anos" em Portugal de 2006 a 2011
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Entre 2006/07 e 2010/2011, ficaram aprovados 76.251 estudantes através desta nova
forma de ingresso. No ano letivo de 2006/2007 inscreveram-se em Portugal 19.327
candidatos para a realização das Provas para “Maiores de 23 anos”, ficando
aprovados 14.444. Verificou-se, no ano seguinte, um total de 26.151 estudantes
inscritos, ficando aprovados 17.306. De notar nesta informação, a diferença bem
patente relativamente ao Quadro 2, onde se verifica que em 2005, apenas 900
candidatos tinham conseguido obter êxito nas Provas de acesso existentes.

Observa-se, que no ano letivo de 2006/2007, o ensino superior universitário regista um
maior número de candidatos comparado com o ensino politécnico mas nos anos
seguintes a tendência inverte-se. Constata-se igualmente que no ensino universitário a
procura tem vindo sempre a decrescer e que no ensino superior politécnico, a
tendência foi de aumento, exceto no ano de 2008/2009.

Embora não esteja representado no gráfico analisado, o ensino superior privado foi
mais procurado no ano de 2006/2007, porém a partir desta data, regista-se sempre
uma maior procura pelo ensino superior público.

Com o número de vagas para o regime geral a superar a procura por parte de
estudantes vindos diretamente do secundário, a conquista de novos públicos e
receitas tornou-se cada vez mais importante para universidades e politécnicos.
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A LBSE, alterada em 2005, aponta para a importância de que a educação se traduz na
realidade social, pessoal, laboral e cívica do ser humano, ou seja, enuncia objetivos
universais tais como o incentivo ao trabalho de pesquisa, à investigação e à
divulgação de conhecimentos das diversas áreas, a importância do desenvolvimento
do espírito crítico, comunicativo, empreendedor, científico e reflexivo, estimulo à
formação contínua e de permanente aperfeiçoamento ao longo da vida, e o estímulo à
cidadania ativa (Subsecção III, artigo 11.º).

Não poderemos avançar sem nos recordarmos da V Conferência Internacional sobre
Educação de Adultos, que decorreu na cidade de Hamburgo, em 1997, intitulada
“Aprender em Idade Adulta: uma Chave para o Século XXI”. O documento publicado
na Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adulto, reforça as ideias seguintes,
em profunda conexão com o que temos mencionado:


A importância de aprender continuadamente, mesmo em vida adulta (numa
perspetiva de ALV), havendo uma estreita interligação com o mundo do
trabalho em vertiginosa mudança e exigência crescente;



A urgência de se criarem diversas oportunidades (educativas e formativas, de
reconhecimento e certificação de competências, referentes a vários níveis de
ensino, por exemplo), que tomem em consideração uma variedade de
percursos demonstrados por adultos, facilitando-lhes o acesso e a participação
no sistema formal de ensino;



A necessidade de se estabelecerem compromissos, sociais e políticos, que
promovam a ALV, aliando esforços de empresas e instituições de ensino, de
qualquer nível académico;



A urgência de se trocarem experiências, entre vários protagonistas, sobre
estratégias e experiências de ALV;



A premência de se delinear um plano de intervenção para o futuro, como forma
de se traçarem linhas temporais para se alcançarem determinados objetivos,
como forma de comprometimento estratégico.

Retomando um outro documento oriundo da UNESCO (1999), “universities are
renegotiating and redefining their relations with civil society, the various economic
partners and the public in many different ways. Notions of adult and lifelong learning
are central to this institutional redefinition”. Percebemos, desta forma, a importância de
refletirmos sobre o contexto onde se inserem as IES e o papel que têm de
desempenhar. De facto, como refere Baptista (2009), essas responsabilidades novas e
atualizadas proporcionarão importantes momentos de questionamento sobre políticas
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e, consequentemente, mudanças e respostas que terão de ser acionadas. Ainda como
refere Baptista (2009), citando Kelo (2006: 7): “Quite clearly, the creation of a
knowledge society is highly dependent on the performance of our education and
training systems, and particularly on the universities and other higher education
institutions. Indeed, the role of universities in the process is crucial ”.

O Processo de Bolonha veio oferecer um mundo cheio de oportunidades, de se
concretizarem os objetivos a atingir na qualificação académica e profissional dos
portugueses e de se harmonizarem com os objetivos expressos no programa
Comunitário “Educação e Formação 2010” aprovado após a Cimeira da União
Europeia em Lisboa, no ano 2000. As IES começam a desempenhar um papel no
desafio aliciante e muito complexo da educação e formação ao longo da vida face aos
indicadores que caracterizam as estruturas de qualificação académica e profissional
da população ativa e dada a degradação do valor dos diplomas e títulos conferidos
(Correia e Mesquita, 2006).

Ao longo deste trabalho de investigação, e apesar de todos os esforços realizados,
demonstramos que Portugal continua a revelar atraso em matéria de educação
quando comparado com outros países. No relatório “Education at a Glance 2010”,
publicado pela OCDE, verifica-se que os níveis de escolaridade da população
portuguesa aumentam consideravelmente nas faixas etárias mais jovens: 47% dos
portugueses com idade entre os 25-34 anos tinham em 2008 concluído o ensino
secundário e 23% o ensino superior. Contudo, mesmo entre este grupo etário mais
jovens, os resultados de Portugal nos níveis de escolaridade média e superior ficam
bastante abaixo dos valores médios apurados para os países da OCDE.

O baixo nível de qualificação, em especial ao nível do ensino secundário, constitui um
dos grandes obstáculos ao desenvolvimento do país face a mercados competitivos, ao
desenvolvimento científico e à necessidade de aumento da produtividade.

Verifica-se que, todos os anos, um número significativo de alunos com baixas
qualificações educativas, abandonam o sistema de ensino para entrar em segmentos
do mercado de trabalho que empregam trabalhadores com baixas qualificações. Esses
alunos dificilmente voltarão ao sistema de ensino para completar o ensino secundário
(GIASE, 2005). Diversos são os estudos e autores a justificarem a dificuldade em
ultrapassar este problema. Por um lado, muitos destes alunos provêm de famílias de
baixo capital cultural, sem grande tendência para prosseguir estudos, enquanto o
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mercado de trabalho os receber. Por outro lado, o atual ensino secundário pode ainda
ser pouco atrativo para este tipo de alunos.

Nesta sequência, apresentamos de seguida os dados relativos a 2011, sobre os níveis
educacionais da população adulta (25-64 anos) nos países da União Europeia a 27.
Estes não deixam quaisquer dúvidas quanto ao atraso de Portugal. O país tem apenas
35% da sua população com pelo menos o ensino secundário completo, comparando
com a Lituânia que apresenta 92,9%. Malta é o país que fica mais mal posicionado
com apenas 31,5%.
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Gráfico 5 – Percentagem da população da União Europeia dos 25 aos 64 anos com pelo
menos o ensino secundário (ISCED 3)
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Há alguns anos atrás, a situação apresentada era ainda mais constrangedora
conforme já observado nos capítulos anteriores, o que significa que as alterações
educativas e sociais, demoram sempre tempo e citando Pedrosa (2007: 234), a ideia

9

ISCED (Internacional Standard Classification of Education)
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de que a participação no ES irá aumentar a todos os níveis e que haverá um esforço
de concentração no alargamento, tanto na base como na abertura a outros públicos,
parece implicar uma séria de desafios tanto ao nível político como ao nível da prática,
sobretudo no contexto em que nos encontramos.

Devido às suas permanentes mudanças, poderemos dizer que se revela essencial
refletir sobre as novas exigências colocadas às IES, pela própria realidade e por todos
nós, que nos encontramos em permanente (re)construção. Assim, perceber-se-á que
as instituições educativas e formativas terão de repensar o seu papel que se traduz na
abertura das instituições educativas e formativas a novos públicos, de onde se
destacam os adultos, e consequentemente os indivíduos, em qualquer momento da
sua vida, poderão retomar o seu percurso no sistema formal de ES. Para isso,
perspetivas como a equidade, as novas oportunidades, a coesão social, entre outros
aspetos têm sido destacados e continuarão a ter uma posição de relevo.

Sublinha-se a necessidade de as IES se adequarem às novas realidades e abrirem as
suas portas a públicos diversificados, nomeadamente adultos com características
diversificadas, demonstrando uma perspetiva de abertura, de oportunidade e de
equidade. De facto, sublinhe-se o peso (direito e dever) destas instituições: “Higher
education has given ample proof of its viability over the centuries and of its ability to
change and to induce change and progress in society. (…) Higher education itself is
confronted therefore with formidable challenges and must proceed to the most radical
change and renewal it has ever been required to undertake.” (Unesco, 1998: 2).
Esta declaração10, datada de 1998, recorda os grandes desafios, mudanças e
renovações que são permanentemente colocados ao sistema educativo, para que ele
consiga viver e lidar com a incerteza que caracteriza o quotidiano. Na verdade, “(…)
education is a fundamental pillar of human rights, democracy, sustainable development
and peace, and shall therefore become accessible to all throughout life and that
measures are required to ensure co-ordination and co-operation across and between
the various sectors (…)” (Unesco, 1998: 2).

Temos vindo a referir o Programa Educação e Formação 2010 pelo seu impacto e pelo
seu papel fundamental nas orientações do próprio ES, porém encontra-se já em vigor

10

World Declaration on Higher Education for the Twenty-first century: Vision and action.
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o Programa que lhe deu continuidade, a “Estratégia Europa 2020”, para o crescimento
e emprego, confirmando a sua importância e consolidando os esforços empreendidos.
Em 12 de maio de 2009, foram aprovadas as conclusões do Conselho sobre um novo
quadro estratégico para a cooperação europeia nas áreas da educação e formação
para o período de 2010-2020, onde se estabeleceram as seguintes metas:
1. uma média de pelo menos 15 % de adultos deverá participar na aprendizagem

ao longo da vida;
2. a percentagem de alunos de 15 anos com fraco aproveitamento em leitura,

matemática e ciências deverá ser inferior a 15 %;
3. a percentagem de adultos de 30-34 anos com nível de ensino superior deverá

ser de pelo menos 40 %;
4. a percentagem de alunos que abandonam o ensino e a formação deverá ser

inferior a 10 %;
5. pelo menos 95 % das crianças entre 4 anos e a idade de início do ensino

primário obrigatório deverão participar no ensino pré-escolar.

Foram, igualmente, estabelecidos quatro importantes objetivos:
1. Tornar a ALV e a mobilidade em realidade;
2. Melhorar a qualidade e eficiência da educação e formação;
3. Promover a equidade, coesão social e cidadania;
4. Promover a criatividade, inovação e empreendedorismo.

Como podemos concluir, o direito à educação formal, que tratamos no subcapítulo 2.3,
não se reveste unicamente de objetivos educativos. Estão, também, presentes
aspetos sociais, políticos, profissionais, económicos e culturais. Ressaltamos, então,
que, para fazer face aos vários desafios, é essencial o desenvolvimento sustentável,
baseado na participação consciente e efetiva, na promoção da democracia, da
equidade, da justiça, onde o desenvolvimento científico, social e económico dê o seu
forte contributo.

Para a concretização dos objetivos referidos acima, relembramos que as IES devem
oferecer oportunidades de qualidade aos seus cidadãos, numa vertente de
flexibilidade e de abertura à diversidade. Este pensamento, encontra-se também
refletido, no seguimento das preocupações com o aumento da “(...) necessidade de
formação contínua e de aprendizagem ao longo da vida, através de formas mais
flexíveis e dinâmicas”. (Simão, Santos e Costa, 2003: 323).
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Neste ponto, podemos afirmar que Portugal transformou-se ao dinamizar e ao agilizar
todo o processo de abertura do ES a EANT. Esta abertura obriga que as IES
acreditem neste processo e transformem muitas das suas práticas tradicionais noutras
claramente inovadoras, como é o caso da adaptação de planos curriculares, ofertas
formativas em horários pós-laborais, metodologias mais dinâmicas e criativas. São
estas práticas inovadoras desenvolvidas no IPL e na UL que iremos observar nos
próximos capítulos.

No contexto que agora se analisa, verifica-se que as instituições superiores em
Portugal se têm aberto a esta diversidade, mas observam-se grandes diferenças nesta
abertura. Estas diferenças, são notórias na forma de comunicação com a populaçãoalvo e na diversificação da oferta de cursos preparatórios prévios ao ingresso e ainda
na forma de organização e realização das Provas de acesso que temos vindo a
mencionar e que apresentaremos em detalhe no próximo capítulo.
A propósito da diversificação da oferta de cursos preparatórios para os “Maiores de 23
anos” antes do ingresso no ES , procedeu-se a uma pesquisa a todas as IES em
Portugal através de contactos telefónicos, envio de emails e consulta às páginas Web
das IES, constatando-se que existe em Portugal, uma oferta variada e complexa de
situações, que podemos agrupar em dois grupos, tal como se demonstra de seguida:
1 – Existem IES que promovem atividades de preparação prévia para os estudantes
“Maiores de 23 anos” mas que se reveste de vários figurinos e que demonstram a
multiplicidade de situações que podemos encontrar.
2 – Existem IES que não promovem qualquer tipo de preparação antes da
realização das Provas para estudantes “Maiores de 23 anos”.
Quadro 7 – Preparações prévias dentro das Instituições de Ensino Superior portuguesas
Organização

Duração

Plano de
estudos

Funcionamento

Dispensa das
Provas

Designação

IES que promovem cursos de
preparação de forma centralizada

IES que promovem cursos de
preparação de acordo com o
critério de cada escola

Curso Preparatório;
Preparação para as
Provas;Oficinas de
Pode permitir
Varia entre 10
Existe oferta
Preparação;Mini-curso
a dispensa
horas e 6
Muito variado diurna e em pósintensivo de
das Provas ou
meses
laboral
preparação;aulas
não
preparatórias;Cursos
livres de preparação
etc.

Fonte: Elaboração própria.
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Como mencionámos anteriormente, cremos que é indispensável continuarmos a
estudar o perfil dos EANT que frequentam o ES, para que se coloquem em prática
estratégias mais consentâneas com a realidade, que respeitem e promovam a
diversidade e que potenciem a sua entrada por várias vias, permanência e saída do
ES, com sucesso. Desejamos, pois, colocar em relevo algumas especificidades destes
estudantes adultos que os tornam qualitativamente diferentes dos estudantes
tradicionais.

Ainda antes de terminarmos este capítulo não podemos avançar sem recordar que o
momento em que nos encontramos, tem as suas raízes e as suas justificações no
passado e que estamos perante uma grande diversidade de contextos e realidades.

Em suma, neste subcapítulo apresentámos os novos públicos no ES, os EANT e
dentro destes, os estudantes “Maiores de 23 anos”, demonstrando algumas das suas
características gerais e os dados relativos à sua evolução nos últimos 7 anos. Neste
contexto, recordamos igualmente as mudanças profundas que o Processo de Bolonha
nos trouxe.

No capítulo seguinte, passamos a observar pormenorizadamente a forma como os
estudantes “Maiores de 23 anos” ingressam nos cursos superiores do IPL e da UL,
duas instituições de ensino superior aqui estudadas.
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APÍTULO 4. A
Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e na Universidade
de Lisboa (UL)

No âmbito das reformas e das adaptações do Ensino Superior (ES) que temos vindo a
analisar, o Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e a Universidade de Lisboa (UL) são
grandes exemplos e têm boas práticas para demonstrar no que se refere à forma
como acolhem os novos públicos não apenas antes do ingresso mas também durante
a frequência dos cursos superiores. Por esta razão, no capítulo que se segue
apresentamos em detalhe as suas atuações no que diz respeito às modalidades de
acesso que promovem para os estudantes “Maiores de 23 anos”.

4.1. Modalidades de
superiores do Instituto Politécnico de Leiria (IPL)
Antes de prosseguirmos com esta investigação, é fundamental iniciarmos por
caracterizar, o IPL, enquanto instituição. O IPL é uma instituição pública de ensino
superior politécnico, criado em 1980 pelo Decreto-Lei n.º 303/80 de 16 de agosto.
Atualmente integra 5 Escolas superiores que se organizam de acordo com as áreas
específicas de atuação:


Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, designada por ESECS,
localizada na cidade de Leiria;



Escola Superior de Tecnologia e Gestão, designada por ESTG, localizada na
cidade de Leiria;



Escola Superior de Artes e Design, designada por ESAD.CR, localizada na
cidade de Caldas da Rainha;



Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, designada por ESTM,
localizada na cidade de Peniche;



Escola Superior de Saúde, designada por ESSLei e localizada em Leiria.

Além destas Unidades Orgânicas, integra também Unidades de Investigação e
Formação contando atualmente com cerca de 12.000 estudantes, distribuídos pelas
mais de 44 licenciaturas, 47 mestrados, pós-graduações e Cursos de Especialização
Tecnológica, designados por CET. É no âmbito de cursos não conferentes de grau

129

académico, que desenvolve os Cursos Preparatórios para Acesso ao Ensino Superior
dos “Maiores de 23 anos”.
O IPL é considerado uma instituição de “prestígio numa região de sucesso” (IPL,
2006), na medida em que tem assumido um papel decisivo na criação de
conhecimento que transmite e fixa na região, criando as condições indispensáveis
para a melhoria da qualificação dos seus recursos humanos em diversas áreas do
saber e para o desenvolvimento sustentado da região de Leiria e Oeste.

Dentro

das

novas

políticas

apresentadas

previamente,

iniciou

as

Provas

Especialmente Adequadas para “Maiores de 23 anos” no ano de 2007/2008, logo após
a entrada em vigor da atual legislação e já diversas vezes mencionada ao longo desta
investigação. A este respeito, apresenta-se o comentário que um dos dirigentes do IPL
referiu, relativamente a esta questão:
“…para mim esta questão vi-a como uma oportunidade para as IES afirmarem a
sua autonomia, o momento para explorarem novos públicos e dinamizarem uma
nova forma de atracão para o ensino superior. Foi igualmente uma excelente
oportunidade para as pessoas da região poderem finalmente aceder ao ensino
superior. Os números acabem por demonstrar que foi positivo em todas as
regiões do país, na medida em que as pessoas estavam desejosas por esse
momento, e acorreram de imediato para se candidatarem.”
Dirigente do IPL

Segundo este testemunho e outros que serão destacadas mais à frente, o desejo de
uma situação nova e mais alargada de acesso para público adulto, era há muito tempo
esperado.

Este público aqui estudado, não é um grupo homogéneo, na medida em que possui
uma variedade muito distinta de antecedentes sociais, económicos e educacionais. O
IPL reconheceu que, para obterem sucesso, era importante prepará-los e apoiá-los
antes do ingresso nas IES, pois muitas vezes há a tentação de querer que tudo
aconteça rapidamente, e que possa haver medidas espetaculares. Todavia, como
defendia Carneiro, Caraça e São Pedro (2001), ”tudo o que for feito de modo
precipitado e imediatista tem efeitos nefastos e não produz quaisquer dos resultados
pretendidos – sobretudo porque estamos a falar de qualidade e porque estamos a lidar
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com as futuras gerações”. Nesta conformidade no ano 2007-2008, lançou a 1.ª edição
do Curso Preparatório para “Maiores de 23 anos”.
Relativamente às formas de acesso de “Maiores de 23 anos” para os cursos
superiores do IPL, pode considerar-se que existem à data três formas de
oportunidades distintas de acesso. Neste sentido, exemplificam-se as modalidades
sob a forma de esquema e um pouco mais à frente explanadas de forma mais
detalhada:
1. Provas Especialmente Adequadas para Avaliar a Capacidade para a
Frequência do Ensino Superior dos “Maiores de 23 anos”.
1.1.

Curso Preparatório para Acesso Ao Ensino Superior de “Maiores de
23 anos”.

2. Cursos de Especialização Tecnológica (CET).
3. Concursos Especiais para Acesso aos Cursos Superiores do IPL.
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Ilustração 4 –

A
IPL

Acesso dos “Maiores de 23 anos” aos Cursos do
Instituto Politécnico de Leiria

Curso Preparatório para
acesso ao ensino superior
maiores de 23 anos

Provas Especialmente
Adequadas Destinadas
a Avaliar a
Capacidade para a
frequência do Ensino
Superior dos “Maiores
de 23 anos”

Curso de Especialização
Tecnológica – Nível IV
Vagas para “Maiores de 23
anos”

Concursos Especiais

Ingresso nos Cursos Superiores do
Instituto Politécnico de Leiria
Fonte: Elaboração própria.

4.1.1. Provas Especialmente Adequadas para Avaliar a Capacidade para a
Frequência dos Cursos Superiores do IPL
A primeira modalidade é obrigatória e, portanto, é também a mais representativa e
mais abrangente, encontrando-se regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 64/2006 de
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âmbito nacional e no IPL através da Deliberação n.º 1518/2007, que define as Provas
Especialmente Adequadas para Avaliar a Capacidade para a Frequência do Ensino
Superior dos “Maiores de 23 anos” no Instituto. A partir deste momento, designam-se
estas Provas apenas por Provas para “Maiores de 23 anos” para evitar uma
designação tão extensa. Esta Deliberação sofreu algumas alterações que se
encontram transcritas no Despacho n.º 10106/2009. Dito de outra forma, estes
documentos traduzem a autonomia que o IPL entendeu atribuir a estas Provas.
Em termos gerais, as Provas para “Maiores de 23 anos” são realizadas anualmente e
centralizadas no IPL, podendo inscrever-se todos os candidatos que completem 23
anos até ao dia 31 de dezembro do ano que antecede a realização das Provas,
independentemente da habilitação escolar que possuem. Significa que podem
inscrever-se candidatos titulares do 12.º ano escolar concluído ou equivalente como é
o caso de um curso profissional ou não titulares do 12.º ano escolar. Consoante a
habilitação de partida dos candidatos, assim será definido o número de Provas a que
cada um fica sujeito.

Podem igualmente inscrever-se os candidatos que há cinco anos ou menos tenham
obtido 9,5 ou mais valores nas Provas de ingresso fixadas para o par de
estabelecimento - curso para o concurso nacional de acesso ao ES, no ano letivo em
que se pretendem matricular, e os candidatos aprovados nas disciplinas de
conhecimentos específicos do Curso Preparatório para Acesso ao Ensino Superior de
“Maiores de 23 anos”, podem ser dispensados das Provas de conhecimentos
específicos, mediante requerimento.

Também podem ser admitidos à matrícula e inscrição nos cursos superiores do IPL,
pessoas aprovadas nas Provas para “Maiores de 23 anos” de outros estabelecimentos
de ensino, desde que as Provas de conhecimentos específicos ali realizadas se
mostrem adequadas para a avaliação de capacidade do candidato para frequentar o
curso superior que deseja no IPL.

Diz ainda o mesmo regulamento, que os estudantes aprovados na prova de língua
portuguesa realizada para o acesso aos cursos do IPL, em anos anteriores e que
esteja dentro da validade prevista nos termos do disposto no artigo 22.º da Portaria n.º
106/2002, de 1 de fevereiro, serão dispensados da prova de Cultura Geral desde que
o requeiram. Para a realização das Provas descritas são fixados taxas e emolumentos
fixados igualmente por despacho do presidente do IPL.
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4.1.1.1. Estrutura
Como já foi referido, as Provas visam avaliar a capacidade para a frequência de um
curso superior no IPL e nesta sequência, a avaliação da capacidade para a frequência
integra em simultâneo a apreciação do percurso escolar e profissional, as motivações
do candidato e a realização de Provas teóricas e práticas. As Provas para “Maiores de
23 anos”, são constituídas por três fases distintas:
1. Prova de Cultura Geral, prova escrita;
2. Prova de Conhecimentos Específicos, prova escrita e oral;
3. Entrevista.
Ilustração 5 – P

P v

Fonte: Elaboração própria.

Caso os candidatos sejam titulares do ensino secundário completo ou equivalente,
apenas realizam a prova de Conhecimentos Específicos que lhes dá acesso ao curso
superior pretendido, a qual depois de obtida aprovação, será seguida de entrevista.
Caso não detenham este nível de habilitação realizam em primeiro lugar a prova de
Cultura Geral que neste caso é uma prova eliminatória. Apenas os candidatos que
obtiverem aproveitamento nesta prova, passam à fase seguinte. Os candidatos
escolhem apenas uma prova como disciplina específica, em função do curso superior
ao qual se pretendem candidatar. A título de exemplo, apresentam-se todos os cursos
superiores no IPL disponíveis em 2010/2011 e as respetivas disciplinas específicas
exigidas para os candidatos às Provas para “Maiores de 23 anos”.
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Quadro 8 – Provas Específicas

- 2010/2011

Escola/Curso

Provas específicas

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Animação Cultural
Comunicação Social e Educação Multimédia
Desporto e Bem-Estar

História

História da
Cultura e Artes

Português

Economia

História

Português

Biologia

Matemática

Português

Educação Básica

Português

Educação Social

Geografia

História

Português

Relações Humanas e Comunicação
Organizacional

Economia

História

Português

Serviço Social

Economia

História

Português

Inglês

Literatura
Portuguesa

Português

Economia

História

Português

Biologia

Física

Matemática

Economia

Matemática

Biologia

Física

Tradução e Interpretação: Português/Chinês
– Chinês/Português

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Administração Pública
Biomecânica
Contabilidade e Finanças
Energia e Ambiente
Engenharia Automóvel

Matemática

Engenharia Civil

Matemática

Engenharia Eletrotécnica

Matemática

Engenharia Informática

Matemática

Engenharia Mecânica

Matemática

Gestão
Informática para a Saúde
Marketing
Proteção Civil
Solicitadoria
Tecnologia dos Equipamentos de Saúde

Matemática

Economia

Matemática

Biologia

Física

Economia

Matemática

Biologia

Economia

Matemática

Economia

História

Português

Biologia

Física

Matemática

Matemática
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Escola/Curso

Provas específicas

Escola Superior de Artes e Design
Artes Plásticas

Desenho

História da
Cultura e Artes

Português

Design de Ambientes

Desenho

História da
Cultura e Artes

Geometria
Descritiva

Design de Cerâmica e Vidro

Desenho

História da
Cultura e Artes

Português

Design Gráfico e Multimédia

Desenho

História da
Cultura e Artes

Português

Design Industrial

Desenho

História da
Cultura e Artes

Português

Som e Imagem

Desenho

História da
Cultura e Artes

Português

Teatro

Desenho

História da
Cultura e Artes

Português

Geografia

História

Português

Biologia Marinha e Biotecnologia

Biologia

Física

Matemática

Engenharia Alimentar

Biologia

Física

Matemática

Gestão do Lazer e Turismo de Negócios

Economia

Matemática

Português

Gestão Turística e Hoteleira

Economia

Geografia

Matemática

Marketing Turístico

Economia

Português

Geografia

Restauração e Catering

Economia

Português

Geografia

Turismo

Economia

Geografia

História

Enfermagem

Biologia

Química

Enfermagem – entrada no 2º semestre

Biologia

Química

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Animação Turística

Escola Superior de Saúde

Fonte: Instituto Politécnico de Leiria.

Tanto a organização como a realização das Provas são da competência de júris
nomeados pelo órgão legal e estatutariamente competente do estabelecimento de ES
a que se destinam. Aos candidatos aprovados é atribuída, uma classificação expressa
de 10 a 20 dentro da escala numérica inteira de 0 a 20.

Importa ainda referir que as Provas específicas podem sofrer alterações por proposta
das Unidades Orgânicas ou por proposta do presidente de júri das Provas.

136

4.1.1.2. Funcionamento
Relativamente a este ponto, apresenta-se de seguida e de forma detalhada o
funcionamento das Provas para “Maiores de 23 anos”.
A) - Prova de Cultura Geral

A elaboração e classificação da prova de cultura geral é da responsabilidade de um
júri nomeado por despacho do presidente do IPL. O júri desta prova é composto por
sete membros, representando cinco deles cada uma das Escolas integradas para além
de um vice-presidente do IPL e um técnico superior, este sem direito a voto. O júri tem
autonomia para estabelecer a sua organização interna e a forma de funcionamento.
Nesta conformidade, cabe igualmente ao júri escolher os docentes que irão apreciar a
prova e que fazem parte do corpo docente do IPL, sob proposta das Escolas.

Relativamente à prova de cultura geral, está também definido no regulamento já
mencionado que deva incidir sobre temas da atualidade económica, social e cultural
tanto nacional como internacional e destina-se a avaliar a cultura geral do candidato e
a sua capacidade de interpretação, exposição e expressão. A prova de cultura geral é
única e geral para todos os pares de estabelecimento/curso e a ela são admitidos
todos os candidatos regularmente inscritos para a realização do exame que dele não
estejam dispensados. A prova é escrita e tem apenas uma única época e chamada.

Ainda na sequência do mesmo regulamento, o IPL declara que tomará as providências
necessárias para que, em relação aos candidatos portadores de deficiência, a prova
se realize em local e condições adequadas à sua situação.

O resultado da prova de cultura geral é expresso por Admitido e Não Admitido e é
afixado nos Serviços Centrais do IPL e nas Escolas superiores nele integradas, sendo
igualmente, divulgado na página Web do Instituto. Os candidatos com o resultado de
Não Admitido podem solicitar a reapreciação da prova. Só são submetidos às fases
subsequentes das Provas os candidatos com o resultado de Admitido.
B) - Prova de Conhecimentos Específicos

No caso da prova de conhecimentos específicos, os júris nomeados para o efeito,
organizam a prova, elaboram a parte escrita e supervisionam a sua classificação. Da
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mesma forma, realizam a parte oral da prova de conhecimentos específicos, realizam
as entrevistas, atribuindo a avaliação final em relação a cada candidato. Estes
elementos são também responsáveis em propor o reconhecimento de conhecimentos,
através da atribuição de créditos no ciclo de estudos escolhido pelo candidato, da
experiência profissional e a formação dos que tenham concluído as Provas com
aproveitamento. Mais tarde, depois de matriculado, o aluno poderá requerer ao
conselho científico da respetiva Escola a reapreciação dos créditos atribuídos. Em
suma, a organização interna e funcionamento de cada um dos júris são da
competência destes.

Como já foi referido, apenas são admitidos à prova de conhecimentos específicos os
candidatos que hajam obtido na prova de cultura geral a classificação de Aprovado ou
dela hajam sido dispensados. Nesta sequência, importa realçar que a prova é
constituída por um exame, com parte escrita e parte oral, que incidirá sobre o conjunto
das matérias consideradas como indispensáveis ao ingresso no curso em causa,
tendo apenas uma época e uma chamada. As matérias sobre o que incidirá cada uma
das provas de conhecimentos específicos são fixadas por despacho do presidente do
IPL, sob proposta do conselho científico da Escola superior em que é ministrado cada
um dos cursos escolhidos pelos candidatos. Caso haja lugar a matérias de natureza
idêntica para dois ou mais cursos da mesma ou de diferentes Escolas, o presidente do
Instituto, ouvidos os respetivos conselhos científicos, determina a realização de uma
só prova comum para aqueles cursos, fixando no respetivo despacho as matérias
sobre as quais a prova incidirá.

Os exames das provas de conhecimentos específicos não poderão incidir sobre
conhecimentos que não façam parte dos programas do ensino secundário para as
disciplinas correspondentes às áreas do conhecimento das provas de ingresso
exigidas para o par estabelecimento/curso para o concurso nacional de acesso ao ES
do ano letivo subsequente ao da data da realização das provas de conhecimentos
específicos para os mesmos cursos.

A prova de conhecimentos específicos é classificada na escala de 0 a 200 e os locais,
datas e horas da sua realização são afixadas por despacho. Os candidatos, que na
parte escrita da prova específica tenham uma classificação inferior a 70 pontos, são
eliminados do exame. São também eliminados os candidatos que não compareçam à
parte escrita do exame ou que dela desistam expressamente. Os candidatos que
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obtenham uma classificação igual ou superior a 140 pontos na parte escrita estão
dispensados da parte oral do exame.

Os resultados da parte escrita da prova específica são tornados públicos através da
afixação das pautas de classificação expressas em Reprovado, Admitido à Oral,
Dispensado da Oral, com o valor correspondente, sendo o valor igual à classificação
numérica obtida na parte escrita. No entanto, o candidato dispensado da parte oral do
exame pode, se assim o desejar, requerer a sua admissão à oral até 48 horas antes
da data fixada para a prestação das Provas orais. Caso esta situação não se verifique,
a classificação final da prova é igual à classificação da parte escrita.

Desta forma, a classificação final da prova de conhecimentos específicos será igual à
média aritmética das classificações obtidas na parte escrita e na parte oral acrescida
de 10 pontos se a diferença para mais entre a classificação da parte escrita e a
classificação obtida na parte oral for igual ou superior a 40 pontos. M=PE+PO+10
pontos. De seguida, após a aprovação na prova específica, surge a última fase das
Provas que é concretizada através de uma entrevista.

C) - Entrevista

A entrevista destina-se a apreciar o Curriculum Vitae (CV) e discutir a experiência
profissional do candidato. Dito de outra forma, pretende apreciar e discutir as
motivações apresentadas pelo candidato para a escolha do curso superior. Destina-se
também, a fornecer ao candidato informações sobre o curso, o seu plano de estudos,
as exigências e saídas profissionais. É no momento da entrevista, que o júri da
organização das Provas gerais tem a possibilidade de atribuir reconhecimento, através
da atribuição de créditos nos respetivos ciclos de estudos, da experiência profissional
e da formação dos que venham a ser admitidos no curso através da realização das
Provas com aproveitamento.

É importante realçar, que apenas podem realizar a entrevista os candidatos admitidos
à parte oral da prova de conhecimentos específicos e os que dispensaram e, ainda, os
candidatos que tenham dispensado da prova de conhecimentos específicos.
Seguidamente, a apreciação resultante da entrevista é reduzida a escrito e integrada
no processo individual do candidato. No decurso da entrevista o júri pode aconselhar o
candidato à mudança de curso. Os candidatos não ficam vinculados a essa sugestão
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podendo, no entanto, proceder à mudança sem necessidade de realização de
qualquer outra prova adicional de conhecimentos específicos.

A decisão de Aprovação ou Não Aprovação traduz-se numa classificação na escala
numérica inteira de 0 a 200 e é o resultado da avaliação global dos elementos
referidos no número anterior, considerando-se aprovados os candidatos que fiquem no
intervalo de 95 a 200.

Esta última fase das Provas é bastante relevante também para o público que
frequentou o Curso Preparatório obtendo aproveitamento, pois é este o único
momento das Provas para “Maiores de 23 anos” em que terão de estar presentes, tal
como será apresentado um pouco mais à frente neste trabalho.

4.1.1.3. Resultados das Provas

entre 2007/2008

e 2011/2012
Os dados que a seguir se apresentam, são dados relativos aos candidatos inscritos e
aprovados nas Provas para “Maiores de 23 anos”, ao longo de 5 anos.
Quadro 9 – Número de candidatos inscritos e aprovados nas Provas

2007/20082008/20092009/20102010/20112011/2012

Total

Candidatos inscritos

408

572

307

653

529

2469

Candidatos aprovados

222

408

260

471

315

1676

Fonte: DGEEC/MEC/IPL.

Pela análise dos dados, tem-se verificado que muitos candidatos a estas Provas não
obtêm os resultados mínimos desejados pelo que não reúnem condições para se
candidatar aos cursos superiores do IPL. Esta situação está relacionada com as
exigências e rigor efetuado com a realização das Provas. Analisando o mesmo
quadro, constata-se igualmente que o número de pessoas inscritas e aprovadas nas
Provas para “Maiores de 23 anos”, tem apresentado algumas oscilações desde logo
na procura. Além disso, os candidatos que obtêm aprovação nas Provas, podem
decidir não candidatar-se aos cursos superiores no mesmo ano letivo em que as
realizaram, uma vez que as mesmas são válidas pelo período de 4 anos consecutivos.
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No IPL, estas Provas encontram-se publicadas através de edital que por sua vez se
encontra baseado no Decreto-Lei n.º 64/2006 e Decreto-Lei n.º 393-B/99 e Portaria
854-A/99 de 4 de outubro, documentos já aqui referidos e que definem quem poderá
concorrer e o modo como o poderá efetuar.

Após a aprovação destas Provas, surge uma nova fase na vida do público que aqui se
estuda, encontrando-se desenvolvida e explicada um pouco mais à frente neste
trabalho.
Nos quadros que se seguem, apresentam-se os resultados das Provas para “Maiores
de 23 anos”, no ano letivo de 2011/2012 nas cinco unidades orgânicas do IPL: Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS), Escola Superior de Tecnologia e
Gestão (ESTG), Escola Superior de Artes e Design (ESAD.CR), Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) e Escola Superior de Saúde (ESSLei).
Quadro 10 – Número de vagas, inscritos e aprovados – ESECS [2011-2012]

Designação do curso

Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
inscritos
M23
nas provas
N.º

N.º

%

N.º

N.º

N.º

Animação Cultural

30

2

7%

3

0

2

Comunicação Social e Educação Multimédia

40

4

10%
12

0

Comunicação Social e Educação Multimédia
(regime pós-laboral)

25

8

32%

Desporto e Bem-Estar

25

11

44%

Desporto e Bem-Estar (regime pós-laboral)

25

11

44%

Educação Básica

70

10

14%

Educação Básica (regime de ensino a
distância)
Educação Social

2
8
27

7

28%

40

5

13%

Educação Social (regime pós-laboral)

25

10

40%

Relações Humanas e Comunicação
Organizacional

45

2

4%

7

30
3

10%

Serviço Social

40

5

13%

Serviço Social (regime pós-laboral)

25

15

60%

Tradução e Interpretação: Português/Chinês Chinês/Português

15

3

20%

Total

460

96

21%

0
9

20

0

2
11
2

6

Relações Humanas e Comunicação
Organizacional (regime de ensino a distância)

7
13

30

25

1

0
2

23

0

3
13

5

1

126

2

2
83

Nota: Quando os dados foram indicados a 31 de outubro não estava apurado o total de aprovados. A previsão é
calculada pela instituição em função das vagas existentes.
Fonte: GPEARI/MCTES.

Como se pode observar, no que diz respeito à Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais (ESECS), no ano letivo de 20011/2012, foram disponibilizadas vagas
em todas as licenciaturas oferecidas, havendo candidatos interessados em todos os
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cursos. Destaca-se uma maior procura pelo curso de Educação Básica (regime de
ensino a distância) e Desporto e Bem-estar (regime pós-laboral).
Quadro 11 – Número de vagas, inscritos e aprovados - ESTG [2011-2012]

Designação do curso

Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
inscritos
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
nas provas
M23
N.º

N.º

N.º

7%

4

1

2

1

4%

1

0

1

5

13%
15

0

6

0

18

0

5

0

3

0

0

N.º

N.º

%

Administração Pública

30

2

Biomecânica

25

Contabilidade e Finanças

40

Contabilidade e Finanças (regime póslaboral)

30

8

27%

Engenharia Automóvel

40

4

10%

Engenharia Civil

40

5

13%

Engenharia Civil (regime pós-laboral)

15

10

67%

Engenharia da Energia e do Ambiente

30

4

13%

Engenharia de Redes e Serviços de
Comunicação

25

1

4%

Engenharia Electrotécnica

45

2

4%

Engenharia Electrotécnica (regime póslaboral)

15

5

33%

Engenharia Informática

50

1

2%

Engenharia Informática (regime póslaboral)

15

12

80%

Engenharia Mecânica

40

3

8%

0

0

13
3
3
9

2
16

1

23

1

24

0

54

2

3

0

22

0

13

0

54

3

7
1
12
2

Engenharia Mecânica (regime póslaboral)

15

14

93%

Gestão

70

14

20%

Gestão (regime pós-laboral)

35

25

71%

Informática para a Saúde

30

2

7%

Marketing

40

3

8%

Marketing (regime de ensino a distância)

30

7

23%

Protecção Civil (regime pós-laboral)

25

11

44%

Solicitadoria

60

9

15%

Solicitadoria (regime pós-laboral)

40

34

85%

Tecnologia dos Equipamentos de Saúde

30

1

3%

1

0

1

815

183

22%

259

8

169

Total

13
1
31
2
0
10
10
3
40

Nota: Quando os dados foram indicados a 31 de outubro não estava apurado o total de aprovados. A previsão é
calculada pela instituição em função das vagas existentes.
Fonte: GPEARI/MCTES.

Observando o quadro acima, verifica-se que é na Escola Superior de Tecnologia e
Gestão (ESTG), que se regista uma maior procura, uma vez que se trata da Escola do
IPL com maior oferta formativa. Verificaram-se candidatos em todas as licenciaturas, à
exceção do curso de Engenharia de Redes e Serviços de Comunicação. Registou-se
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uma maior procura pelo curso de Gestão (regime pós-laboral) e Solicitadoria (regime
pós-laboral).

Continuando a nossa observação, passamos à análise da realidade observada noutra
Escola do IPL, a ESAD.CR – Escola Superior de Artes e Design em Caldas da Rainha.
Quadro 12 – Número de vagas, inscritos e aprovados – ESAD.CR [2011-2012]

Designação do curso

Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
inscritos
M23
nas provas
N.º

N.º

%

N.º

N.º

N.º

Artes Plásticas

50

6

12%

6

0

5

Design de Ambientes

30

1

3%

1

0

1

Design de Cerâmica e Vidro

20

1

5%

1

0

0

Design Gráfico e Multimédia

65

6

9%
8

0

2

0

9

1

1

Design Gráfico e Multimédia (regime póslaboral)

25

6

24%

Design Industrial

30

3

10%

Som e Imagem

60

2

3%

Som e Imagem (regime pós-laboral)

25

4

16%

Teatro

20

2

10%

3

0

2

325

31

10%

30

1

21

Total

5
1
1
5

Nota: Quando os dados foram indicados a 31 de outubro não estava apurado o total de aprovados. A previsão é
calculada pela instituição em função das vagas existentes.
Fonte: GPEARI/MCTES.

Neste quadro destaca-se a Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha
(ESAD.CR), onde se verificou igualmente procura em todos os cursos oferecidos,
sendo o Curso de Artes Plásticas e os cursos de Design Gráfico e Multimédia e Som e
Imagem, estes últimos em regime pós-laboral, aqueles onde se denotou uma maior
procura.
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Quadro 13 – Número de vagas, inscritos e aprovados – ESTM [2011-2012]
Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
inscritos
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
nas provas
M23

Designação do curso

N.º

N.º

%

N.º

N.º

N.º

Animação Turística

25

1

4%

2

0

1

Biologia Marinha e Biotecnologia

50

1

2%

0

0

0

Engenharia Alimentar

35

2

6%

2

0

2

Gestão do Lazer e Turismo de Negócios

30

1

3%

0

0

0

Gestão Turística e Hoteleira

50

2

4%

Gestão Turística e Hoteleira (regime pós-laboral)

35

8

23%

18

3

Marketing Turístico

35

1

3%

Marketing Turístico (regime de ensino a distância)

35

2

6%

Marketing Turístico (regime pós-laboral)

25

4

16%

Restauração e Catering

25

1

4%

40

1

385

24

Turismo
Total

2
8
0

9

4

2

3

0

3%

1

0

1

6%

35

7

21

4
1

Nota: Quando os dados foram indicados a 31 de outubro não estava apurado o total de aprovados. A previsão é
calculada pela instituição em função das vagas existentes.
Fonte: GPEARI/MCTES.

Na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM), registou-se uma maior
procura no curso de Gestão Turística e Hotelaria em regime pós-laboral. Os cursos de
Marketing Turístico e Restauração e Catering, registaram igualmente procura por parte
dos “Maiores de 23 anos”.
Quadro 14 – Número de vagas, inscritos e aprovados – ESSLei [2011-2012]

Designação do curso

Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
inscritos
M23
nas provas
N.º

N.º

%

N.º

N.º

N.º

Terapia Ocupacional

30

3

10%

3

1

5

Dietética

30

4

13%

7

0

4

Enfermagem

48

6

13%

38

0

9

Enfermagem (entrada no 2.º semestre)

48

6

13%

3

0

1

Fisioterapia

35

3

9%

19

1

5

30

4

13%

9

0

3

221

26

12%

79

2

27

Terapia da Fala
Total

Nota: Quando os dados foram indicados a 31 de outubro não estava apurado o total de aprovados. A previsão é
calculada pela instituição em função das vagas existentes.
Fonte: GPEARI/MCTES.

Por fim, na Escola Superior de Saúde (ESSLei), verificou-se procura em todas as
licenciaturas

oferecidas,

destacando-se

uma

maior

procura

pelo

curso

de

Enfermagem, Fisioterapia e Terapia da Fala.
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Anualmente, é fixado por despacho do presidente do IPL, o número de vagas para os
candidatos aprovados e a sua distribuição pelos cursos. Os candidatos que obtiverem
resultado positivo nas Provas para “Maiores de 23 anos”, podem candidatar-se aos
cursos superiores do IPL através dos Concursos Especiais. Estes concursos serão
explicados mais à frente.

Em suma, no ano 2011/2012, verificou-se uma procura em praticamente todos os
cursos superiores do IPL, sobretudo uma procura pelos cursos em regime pós-laboral
e em regime de EaD.

4.1.1.4.

P

A

IPL
A segunda modalidade de acesso aos cursos superiores do IPL, designado por Curso
Preparatório para Acesso ao Ensino Superior de “Maiores de 23 anos”, surgiu
igualmente na sequência das alterações legislativas educativas já referidas, e após a
tomada de consciência do IPL, de que era necessário preparar antes do ingresso.
“…da experiência que tive com o Curso Preparatório para Maiores de 23, aquilo
foi o primeiro….a primeira edição. Eu acho que foi uma boa iniciativa, do ponto
de vista de dar uma preparação aos alunos, que depois lhes facilita o progresso
nos cursos que escolhem”.
Coordenador do Curso preparatório M23 em 2008/2009, IPL

O Curso Preparatório para “Maiores de 23 anos” é opcional, frequentando-o apenas
quem o entende como uma mais-valia. Este curso apresenta uma duração de seis
meses e tem decorrido de forma presencial na cidade de Leiria. Apresenta como
objetivo, por um lado preparar as pessoas com idade igual ou superior a 23 anos para
realizarem com sucesso as Provas para “Maiores de 23 anos” e por outro lado
preparar para a progressão no ES no curso a que o candidato se pretende matricular.

Seguidamente apresenta-se a evolução no número de alunos inscritos e participantes
no Curso Preparatório para “Maiores de 23 anos” desde 2007 até 2012.
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Quadro 15 – Número de alunos inscritos e participantes no Curso Preparatório para

ANÁLISE DOS RESULTADOS
CURSO PREPARATÓRIO PARA PROVAS MAIORES 23

1. ª E diç ão

2. ª E diç ão

3. ª E diç ão

4. ª E diç ão

5. ª E diç ão

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

C a n d i d a tu ra s - Ín d i ce d e Pro cu ra
N.º inscritos

269

289

315

307

263

In scri to s a p ro va d o s
N.º de inscritos a p ro va d o s n o fi n a l d o cu rso
D o to ta l d e ca n d i d a to s i n scri to s, q u a n to s o b ti ve ra m a p ro va çã o

229

224

274

260

198

85, 1%

77, 5%

87, 0%

84, 7%

75, 3%

An á l i se p o r d i sci p l i n a d e cu l tu ra g e ra l e d i sci p l i n a e sp e cífi ca :

Cult ura Geral
N.º de candidatos que realizaram e obtiveram aprovação na disciplina
Média das notas obtidas na disciplina

110

101

83

63

44

14

15

15

14

15

Mat emát ic a
N.º de candidatos que realizaram e obtiveram aprovação na disciplina

86

59

89

74

34

Média das notas obtidas na disciplina

14

14

14

15

15

N.º de candidatos que realizaram e obtiveram aprovação na disciplina

48

46

50

68

29

Média das notas obtidas na disciplina

13

14

17

16

15

P ort uguês

E c onomia
N.º de candidatos que realizaram e obtiveram aprovação na disciplina

44

55

60

45

44

Média das notas obtidas na disciplina

14

14

15

15

14

Lit erat ura da Língua P ort ugues a
1

0

-

-

-

Média das notas obtidas na disciplina

15

-

-

-

-

N.º de candidatos que realizaram e obtiveram aprovação na disciplina

18

20

19

21
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Fonte: Instituto Politécnico de Leiria.
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Verifica-se que desde a 1ª edição (2007/2008) participaram 1443 alunos e obtiveram
aproveitamento 1185. A partir do ano 2012, começou a verificar-se uma diminuição na
procura por parte do público que temos vindo a analisar, o que poderá ser interpretado
tendo em conta dois fatores principais: as dificuldades económicas pelas quais os
cidadãos portugueses estão a passar ou efetivamente um menor interesse ou
diminuição de candidatos.

4.1.1.4.1. Destinatários

A participação dos alunos neste curso não está condicionada ao nível habilitacional tal
como já não acontecia na 1ª modalidade, significando que qualquer pessoa pode
frequentar o Curso Preparatório para “Maiores de 23 anos”, desde que complete 23
anos de idade até dia 31 de dezembro do ano que antecede as Provas. Nesta
iniciativa, têm participado alunos que interromperam os estudos há já alguns anos mas
que desejam ingressar no ES. Para tal, desejam preparar-se para obter sucesso nas
Provas referidas na 1ª modalidade e por conseguinte, retomar os estudos.

4.1.1.4.2. Estrutura e funcionamento

Continua a ser o Decreto-Lei n.º 64/2006, várias vezes referenciado neste trabalho de
investigação, que deu corpo a esta iniciativa no IPL. Foi uma iniciativa estruturada
tendo por base as características descritas sobre as Provas para “Maiores de 23 anos”
do IPL.

Nesta sequência, o curso encontra-se dividido em duas grandes áreas.

A) - Área de Cultura Geral

A área de Cultura Geral destina-se apenas aos alunos que não são titulares do ensino
secundário ou equivalente. A área de Cultura Geral encontra-se organizada em
módulos, visando a familiarização do aluno com temas da atualidade económica,
social e cultura nacional ou internacional com o objetivo de ampliar a cultura geral do
aluno e a sua capacidade de interpretação, exposição e expressão. Nesta área,
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participam os alunos que não possuem o 12.º ano de escolaridade. Dito de outra
forma, todos os alunos titulares do nível de ensino do 12.º ano de escolaridade
comprovado, estão dispensados da frequência desta área.
B) - Área de conhecimentos Específicos

A segunda área, é a área da conhecimentos Específicos, destinada a todos os alunos.
Esta disciplina é escolhida tendo em conta, o curso superior a que o aluno deseja
candidatar-se (ver quadro sobre as Provas específicas) e destina-se a todos os alunos
do curso sem exceção.

No que diz respeito à área de Conhecimentos Específicos, esta encontra-se
organizada de acordo com as disciplinas que correspondem às Provas de ingresso no
concurso nacional de acesso ao ES exigidas pelo IPL, para acesso ao curso a que o
aluno se pretende candidatar. Nesta área, as matérias incidem, exclusivamente, sobre
as áreas do conhecimento diretamente relevantes para o ingresso e progressão no
curso. Deste modo, têm sido ministradas no Curso Preparatório para “Maiores de 23
anos” as disciplinas específicas que são definidas para o ingresso nos cursos
superiores no IPL:


Matemática;



História;



Biologia e Geologia;



História da Cultura e Artes;



Economia;



Português;



Desenho;



Literatura da Língua Portuguesa;



Geografia.

Analisados os resultados das classificações obtidas pelos alunos do Curso
Preparatório para Provas “Maiores de 23 anos”, é possível observar que a iniciativa
oferece uma mais-valia porque permite a estes alunos o acesso ao ES, enquadrandoos desde logo no ambiente deste tipo de ensino. A todos os alunos que frequentam o
curso, é facultada a inserção no mundo académico, tendo acesso a espaços como
bibliotecas, cantinas e outros apoios dos Serviços da Ação Social do IPL.
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É um curso que apresenta uma duração de 6 meses e realiza-se entre a última
semana de setembro e a primeira de outubro, terminando 20 dias antes da data que
vier a ser fixada para a realização das Provas para “Maiores de 23 anos” do IPL.

No que diz respeito ao horário, este tem funcionado em três dias semanais, em regime
pós-laboral com a presença obrigatória nas aulas. Os alunos estão sob o regime de
avaliação contínua e são avaliados através das Provas que vão realizando ao longo do
curso. Existe uma taxa e emolumentos aplicados a quem se candidata e participa no
curso. Os critérios de seleção dos docentes neste curso têm estado ligados aos
objetivos do curso, sendo estes: conhecerem bem os programas do ensino secundário
das disciplinas específicas, apresentarem experiência profissional relevante e
consistente competência pedagógica no contacto com adultos.

Quando questionados verbalmente sobre quais as suas expectativas relativamente ao
Curso Preparatório para Provas “Maiores de 23 anos”, a grande maioria dos alunos
revela ter uma forte motivação e expectativas na esperança de obter a classificação
necessária para ingressar no ES, sem ter de realizar as Provas, uma vez que é isso
que mais receiam.

No final da 1.ª edição do Curso Preparatório realizado no ano letivo de 2007/2008, foi
aplicado um questionário de satisfação/reação, e após tratamento, obteve-se os
seguintes resultados:


Todos os alunos que têm participado neste curso, apresentam perfis diferentes
tendo em conta as diferentes faixas etárias a que pertencem, experiências
pessoais e profissionais distintas. A história escolar dos alunos é muito
diversificada o que tem configurado perfis de preparação académica
diversificados.



A grande maioria dos alunos revela ter uma forte motivação e expectativa em
obter nota suficiente para ingressar no ES e dispensar das Provas para
“Maiores de 23 anos” (1.ª modalidade de acesso).

Os alunos apontaram os seguintes pontos fortes do Curso:


O empenho e a dedicação dos docentes envolvidos, manifestada pela
permanente disponibilidade para esclarecer dúvidas, dar apoio, investir em
diferentes e consistentes metodologias de trabalho para que os alunos se
motivassem e aprendessem;



A autêntica e eficaz comunicação entre os alunos e docentes;
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Os recursos disponibilizados aos alunos, nomeadamente o acesso às cantinas,
bibliotecas, e aos computadores destinados aos alunos;



Os recursos disponibilizados aos docentes, quer ao nível de fotocópias, quer
de autorizações para gerir os tempos de aulas, entre outras;



As formas inovadoras e eficazes que cada professor encontrou para gerir os
conteúdos a lecionar;



As reuniões regulares de balanço que decorreram no IPL e que permitiram
partilhar experiências e dificuldades, sobretudo na disciplina de Cultura Geral;



Seminário específico para a questão do Empreendedorismo e Economia
Regional.

Após a conclusão do Curso Preparatório, os alunos têm obrigatoriamente de se
candidatar às já referidas Provas para “Maiores de 23 anos”, ou seja à 1.ª modalidade
de acesso que observamos, concorrendo em pé de igualdade, como qualquer outro
aluno que não tendo frequentado o Curso Preparatório, se propõe às Provas. Contudo,
como já foi referido, caso tenha cumprido com os critérios predefinidos, avaliação
positiva e assiduidade, pode solicitar a dispensa de todas as fases previstas nessa
modalidade, à exceção da entrevista, também já explicada. Porém, para usufruírem
desta vantagem, os alunos têm de concorrer nas Provas para “Maiores de 23 anos”,
no mesmo ano em que frequentaram o curso. Será sempre através da primeira
modalidade, que estes poderão aceder aos cursos superiores do IPL, cumprindo com
as condições específicas observadas.
Ilustração 6 – Percurso dos alunos após a frequência do Curso Preparatório para Acesso
ao Ensino Superior

Fonte: Instituto Politécnico de Leiria.
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De forma resumida, a ilustração revela o caminho que os estudantes “Maiores de 23
anos” têm de percorrer, após o términus do Curso Preparatório para Acesso ao Ensino
Superior, até à entrada nos Cursos Superiores do IPL.

Este curso tem-se revelado muito atrativo, pois permite aos alunos que
cumulativamente obtiverem classificação igual ou superior a 10 e que frequentarem o
curso em mais de 75% de presenças, a possibilidade de dispensa das Provas para
“Maiores de 23 anos”, realizando somente a fase da entrevista já anteriormente
explanada, no ponto relativo à primeira modalidade. Esta grande vantagem, explica
em grande parte a procura intensa por este tipo de oferta, pois transmite um
sentimento de segurança e confiança para quem o frequenta, tal como transmitido
verbalmente por muitos.

4.1.2. Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
A terceira modalidade, designada por Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
também permite aos “Maiores de 23 anos” aceder aos cursos superiores do IPL,
embora em menor escala e em condições muito distintas.

A possibilidade do Instituto Politécnico de Leiria desenvolver cursos deste tipo, está
igualmente suportada pela já referida Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto que permitiu
criar também as Provas para “Maiores de 23 anos” e sobre a qual falamos no capítulo
3. Na sequência de um contrato-programa celebrado com o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, o IPL ministra, desde janeiro de 2005, Cursos de
Especialização Tecnológica (CET).

As crescentes necessidades do tecido socioeconómico em termos de quadros
intermédios, capazes de assumir condutas pró-ativas em relação aos desafios de um
mercado de trabalho em rápida mutação e acelerado desenvolvimento científico e
tecnológico, exigem uma política estratégica de (re)estruturação da oferta formativa
adequada a estas novas exigências. Os CET procuram precisamente, não só
apresentar-se como resposta a estas necessidades, como alternativas válidas para a
profissionalização de técnicos especializados e competentes.

O CET é uma formação pós-secundária não superior que visa conferir qualificação do
nível 5, de acordo com a Portaria n.º 782/2009, de 23 de Julho, que define os níveis de
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qualificação de acordo com o Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). Este tipo de
qualificação profissional é obtido através da conjugação de uma formação secundária,
geral ou profissional, com uma formação técnica pós-secundária, e caracteriza-se por:


Ser uma formação técnica de alto nível;



Resultar numa qualificação que inclui conhecimentos e capacidades de nível
superior;



Não exigir, em geral, o domínio dos fundamentos científicos das diferentes
áreas em causa;



Adquirir capacidades e conhecimentos que permitam, através deles assumir,
de forma geralmente autónoma ou de forma independente, responsabilidades
de conceção e ou de direção e ou de gestão.

À conclusão de um CET com aprovação em todas as unidades de formação é
atribuído um Diploma de Especialização Tecnológica (DET). Este diploma dá acesso a
um Certificado de Aptidão Profissional emitido no âmbito do Sistema Nacional de
Certificação Profissional, nas condições fixadas pelo Decreto Regulamentar n.º 68/94,
de 26 de novembro. O DET é conferido a um formando que realizou um plano de
formação com um número de créditos compreendido entre 60 e 90 ECTS, cuja
duração global corresponde ao número de ECTS (Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22
fevereiro).

O plano de formação de um CET integra três tipos de componente de formação:
Quadro 16 – Componentes de formação de um CET

1 - Componente de formação geral e científica
Objetivos
 Desenvolver atitudes e comportamentos adequados a
profissionais com elevado nível de qualificação profissional e
adaptabilidade ao mundo do trabalho e da empresa;
 Aperfeiçoar, onde tal se revele indispensável, o
conhecimento dos domínios de natureza científica que
fundamentam as tecnologias próprias da área de formação.


2 - Componente de formação tecnológica
Objetivos
 Compreender as atividades práticas relacionadas com os
domínios de natureza tecnológica;
 Resolver problemas do âmbito do exercício profissional.
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3 - Componente de formação em contexto de trabalho
Objetivos
 Aplicar conhecimentos e saberes adquiridos às atividades
práticas do respetivo perfil profissional;
 Executar atividades sob orientação, utilizando as técnicas, os
equipamentos e os materiais que se integram nos processos
de produção de bens ou prestação de serviços.
Fonte: IPL.

As primeiras referências encontradas relativas a este tipo de formação aparecem em
1989 no trabalho “Rede de formação profissional para a modernização da indústria: as
Escolas tecnológicas” realizado por Simão, Caetano, e Oliveira (1989). Neste trabalho,
os autores propõem que o então Ministério da Indústria e Energia (MIE) concretize um
conjunto de medidas, entre as quais se destaca a criação de Escolas Tecnológicas.
Estas Escolas, de acordo com os mesmos autores, “poderão ser elementos essenciais
dum sistema de formação contínua, visando uma permanente modernização da
estrutura produtiva”, ministrando “cursos de nível 4 da qualificação estabelecida pela
CEE”. Ainda neste trabalho, os autores destacam o facto de, já em 1983, o Plano de
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Portuguesa apontar a carência de quadros
intermédios como “um dos principais constrangimentos a uma modernização
sustentada da indústria portuguesa”.

Também em 1989, é designada uma Comissão visando, entre outros, o
estabelecimento de uma rede de Escolas tecnológicas, a conceção e planeamento de
soluções inovadoras de formação. Estes cursos têm como objetivo aprofundar o nível
de conhecimentos científicos e tecnológicos e o desenvolvimento de competências
pessoais e profissionais. Em simultâneo, permitem o prosseguimento de estudos,
possibilitando a candidatura ao ES, através dos concursos especiais de acesso. Neste
caso em concreto, tem como objetivo aliar as áreas técnicas, científicas e culturais à
oferta de mercado, cada vez mais exigente, e aborda para o papel que as instituições
superiores devem desempenhar para a concretização deste objetivo.

4.1.2.1. Oferta de CET
Até à data, encontram-se registados 34 Cursos de Especialização Tecnológica junto
da Direção-Geral do ES, diferentes em termos de áreas profissionais e que abrangem
uma vasta área geográfica, não estando por isso concentrados exclusivamente em
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Leiria, mas também por outras regiões como é o caso de Alcobaça, Avelar, Caldas da
Rainha, Ourém, Peniche, Rio Maior, Pombal, Soure. Frequentam estas formações,
cerca de 1500 alunos, distribuídos pelas diferentes zonas geográficas e áreas de
formação:
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Quadro 17 – Oferta de Cursos de Especialização Tecnológica no IPL
Aplicações Informáticas de Gestão
Aquacultura e Pescas
Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Automação e Energia
Condução e Acompanhamento de Obra
Conservação e Reabilitação de Edificações
Construção e Administração de Websites
Desenvolvimento de Produtos Multimédia
Eletrónica e Telecomunicações
Energias Renováveis
Fabricação Automática
Gestão Ambiental
Gestão da Qualidade
Gestão de Animação Turística
Ilustração Gráfica
Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas
Informáticos
Logística em Emergência
Modelos e Protótipos para Design
Organização e Gestão Industrial
Práticas Administrativas e Relações Públicas
Projecto de Moldes
Qualidade Alimentar
Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário
Sistemas Electromecânicos
Técnicas de Gerontologia
Técnicas de Gestão Comercial e Vendas
Técnicas de Gestão e Comércio Internacional
Técnicas de Restauração
Técnicas e Gestão Hoteleira
Técnico de Design de Mobiliário
Técnico
de
Intervenção
Toxicodependências

Social

em

Tecnologia Automóvel: Gestão de Oficina Automóvel
Tecnologias
Informação

e

Programação

de

Sistemas

de

Topografia e Cadastro
Fonte: Instituto Politécnico de Leiria 2012.

Como se pode verificar, a oferta é muito alargada, abrangendo praticamente todas as
áreas do conhecimento.
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a) Estrutura

Quanto à estrutura dos CET e voltando a citar o Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de
maio, o plano de formação destes cursos organiza-se segundo três componentes de
formação:


Geral e Científica;



Tecnológica;



Contexto de Trabalho.

A Componente de Formação Geral e Científica (CFGC) visa “desenvolver atitudes e
comportamentos adequados a profissionais com elevado nível de qualificação
profissional e adaptabilidade ao mundo do trabalho e da empresa e aperfeiçoar, onde
tal se revele indispensável, os conhecimentos dos domínios da natureza científica que
fundamentam as tecnologias próprias da área de formação” (p. 3477).

Por sua vez a Componente de Formação Tecnológica (CFT) integra unidades de
formação de “natureza tecnológica orientadas para a compreensão das atividades
práticas e para a resolução de problemas do âmbito do exercício profissional” (p.
3477).

Com a Componente de Formação em Contexto de Trabalho (CFCT) pretende-se, por
um lado, que o formando aplique os “conhecimentos e os saberes adquiridos às
atividades práticas do respetivo perfil profissional e contempla a execução de
atividades sob orientação, utilizando as técnicas, os equipamentos e os materiais que
se integram nos processos de produção de bens ou prestação de serviços” (p. 3477)
e, por outro lado, a integração no mercado de emprego. Esta componente de
formação pode adotar diferentes modalidades de formação prática, sendo a mais
comum o estágio, e desenvolve-se, normalmente, em parceria com empresas e outras
entidades empregadoras relacionadas com a área de formação.

b) Organização

Os planos de formação dos CET são organizados em créditos ECTS. De acordo com
este sistema, um crédito define-se como “a unidade de medida” do trabalho realizado
pelo estudante sob todas as suas formas, designadamente, sessões de ensino de
natureza coletiva, sessões de orientação pessoal de tipo tutorial, estágios, projetos,
trabalhos no terreno, estudo e número de créditos estar compreendido entre 60 e 90.
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A carga horária global (horas de contacto 120 e formação em contexto de trabalho)
dos CET pode variar entre um mínimo de 1200 e um máximo de 1560 horas, sendo
distribuída pelas diferentes componentes de formação.

A Componente de Formação em Contexto de Trabalho CFCT é normalmente a
componente que apresenta um maior número de horas de contacto, sendo ainda de
referir que 75% das horas desta componente têm que ser horas de “aplicação prática,
laboratorial, oficinal e ou de projeto”. A CFCT é aquela que apresenta maior diferencial
entre a carga horária mínima e máxima, permitindo durações muito distintas.

Relativamente à distribuição das unidades de formação e das componentes de
formação, as instituições de formação dispõem de elevada flexibilidade na forma como
concretizam o plano de formação, podendo optar por diferentes configurações,
incluindo a formação em alternância. A formação em alternância é definida como um
“processo de formação em que se alternam sequências de formação ministradas por
instituições de formação com sequências de formação prática realizadas em contexto
de trabalho” (MCTES, 2006).

No âmbito da organização dos CET, é ainda de salientar que os créditos e cargas
horárias referidas se aplicam aos formandos que ingressem com o ensino secundário
completo. Os restantes, como se verá num dos pontos seguintes, podem ter que fazer
um determinado número de créditos adicional, designada no IPL por formação
complementar.

4.1.2.2. Condições de acesso
Apesar da sua designação como formação pós-secundária, podem candidatar-se à
inscrição num CET, para além dos titulares de um curso secundário, um conjunto
vasto de outros indivíduos que, embora não tendo este nível de ensino, reúnam as
condições exigidas pela legislação em vigor. Assim, podem-se candidatar à inscrição
num CET:
a) Os titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente
equivalente;
b) Os que tendo obtido aprovação em todas as disciplinas dos 10.º e 11.º anos e
tendo estado inscritos no 12.º ano de um curso de ensino secundário ou de
habilitação legalmente equivalente não o tenham concluído;
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c) Os titulares de uma qualificação profissional de nível 3;
d) Os titulares de um diploma de especialização tecnológica ou de um grau ou
diploma de ES que pretendam a sua requalificação profissional.” (MCTES, 2006).
e) Dando corpo à lei acima referida, o Decreto-Lei n.º 88/2006 de 23 de maio, que
define que nos termos do artigo 7.º, podem apresentar candidatura aos Cursos de
Especialização Tecnológica vários destinatários, entre eles: “Podem igualmente
candidatar-se à inscrição de um CET, os indivíduos com idade igual ou superior a
23 anos, aos quais, com base na experiência, sejam reconhecidas capacidades e
competências que os qualifiquem para o ingresso no CET em causa”. Este ponto é
extremamente importante na medida em que abre mais uma porta de entrada ao
público sobre o qual temos vindo a falar. Contudo, o número de vagas por cada
turma e para os candidatos que se apresentem com as habilitações referentes a
esta alínea em concreto, é limitado e condicionado.

Apesar do enorme leque de possíveis candidatos, para os titulares das habilitações
referidos nas alíneas a), b) e c), “o ingresso pode ser condicionado, se tal se relevar
necessário, à aprovação de unidades curriculares das habilitações em causa que
integrem as áreas disciplinares consideradas indispensáveis à frequência do CET
fixadas como referencial de competências de ingresso.” (p. 3476). Adicionalmente,
para os formandos admitidos a ingresso num CET que não sejam titulares do ensino
secundário ou habilitação legalmente equivalente têm que obrigatoriamente realizar
uma formação complementar, com um mínimo de 15 créditos e um máximo de 30.
Esta formação complementar, definida pela instituição de formação mediante a
apreciação do currículo do formando, fará parte integrante do plano de formação do
CET e aos formandos que concluam o CET é reconhecido o nível secundário de
educação.

As condições de seleção e seriação dos candidatos, assim como as vagas, são
definidos pelas instituições de formação. No entanto, no que se refere às vagas, os
despachos de registo ou de autorização de funcionamento estabelecem o número
máximo de formandos por cada CET.

Os candidatos aos CET que concorrem pelo critério de admissão nos termos do artigo
7.º ficam sujeitos a uma entrevista vocacional. Esta entrevista, é composta por um júri
de seleção, donde faz parte o diretor de curso do CET e por outro elemento,
habitualmente um técnico superior do FOR.CET do IPL (Centro de Formação para os
Cursos de Especialização Tecnológica do IPL).
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No momento da entrevista é analisado o CV, experiência profissional na área a que o
candidato se propõe, formação profissional frequentada, funções desempenhas,
motivação, interesse pelo CET, e disponibilidade para a aprendizagem. O resultado
alcançado é registado em ata e em modelo próprio de seleção. Nesta sequência,
verificou-se que existem alunos que entraram por este critério de admissão em todos
os CET. No entanto, devido ao reduzido número de vagas por curso, apenas 3 vagas
por curso no IPL, nem todos os candidatos são selecionados. Para além disso, surgem
candidatos que não cumprem as exigências previstas na entrevista, nomeadamente
experiência comprovada na área a que se propõe.
Para se ter uma ideia do número de alunos “Maiores de 23 anos” que ingressaram nos
CET por esta via entre 2006 e 2008, este situava-se em 198 alunos, representando
9% do universo total de alunos candidatos aos CET.
À semelhança dos alunos que realizam as Provas para “Maiores de 23 anos” e obtêm
aprovação, também os diplomados de um CET podem concorrer à inscrição e
matrícula no ES através do mesmo concurso especial, a que se refere a alínea b) do
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 393-B/99, de 2 de outubro “(...) ficando a cargo da
IES fixar para cada ano, nos seus cursos superiores, quais os CET que lhe facultam o
ingresso”.

Os alunos diplomados dos CET, podem candidatar-se aos concursos especiais
prosseguindo estudos dentro da mesma área em que frequentaram o CET. Desta
forma, podem obter dispensa da frequência das unidades curriculares dos respetivos
planos de estudos, no âmbito da creditação a conceder, definida nos termos do artigo
29.º.

Os titulares de um DET (Diploma de Estudos Tecnológicos) podem concorrer à
matrícula e inscrição no ES através de concurso especial, como se disse, competindo
às IES fixar, para cada um dos seus cursos superiores, quais os CET que lhe facultam
o ingresso. O número de vagas para cada curso superior é fixado anualmente pela IES
que ministra o curso, tendo em consideração que o número de vagas para o conjunto
dos concursos especiais e dos regimes de reingresso, mudança de curso e
transferência não pode ser superior a 20% das vagas fixadas no âmbito do concurso
nacional de acesso e ingresso no ensino superior público.
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Apesar do referido, o limite de vagas pode ser ultrapassado desde que existam vagas
não preenchidas do concurso nacional, as quais poderão ser preenchidas até ao limite
fixado por titulares de um DET. No caso de as vagas serem insuficientes, as IES
podem ainda requerer, a título excecional, o aumento do limite de vagas.

A formação realizada no âmbito do plano de formação do CET é creditada no curso
superior em que o aluno venha a ser admitido. De notar, no entanto, que a formação
complementar realizada pelos formandos que ingressaram sem o ensino secundário
ou habilitação legalmente equivalente, não é passível de creditação no âmbito de um
curso superior.

Em suma, os alunos que ingressam num CET pelo critério de seleção da experiência
profissional (artigo 7.º), à luz dos “Maiores de 23 anos”, poderão vir a ingressar nos
cursos superiores do IPL, tendo no entanto, passado já por um processo de formação
de pelo menos um ano e meio, o que lhes permite uma preparação mais longa quando
comparados com os estudantes que ingressam no ES diretamente através das Provas
para “Maiores de 23 anos”.

Não podemos avançar nesta investigação sem antes mencionar o facto de até à data,
se aguardarem novas orientações relativamente ao futuro dos Cursos de
Especialização Tecnológica. Por outras palavras, estas formações que até aqui eram
consideradas formações pós-secundárias não superiores, podem passar a ser
consideradas ciclos de curta duração dentro do ES, significando novas mudanças
legislativas e novas mudanças para as IES.

4.1.3. Concursos Especiais para Acesso aos Cursos Superiores do IPL
Depois de explicadas as diferentes modalidades de acesso dos “Maiores de 23 anos”
aos cursos superiores do IPL, que se processa através das três modalidades
apresentadas: 1) Provas para “Maiores de 23 anos” do IPL; 2) Curso Preparatório para
Acesso ao Ensino Superior de “Maiores de 23 anos”. 3) Curso de Especialização
Tecnológica, é importante salientar que este público tem ainda de passar pela última
etapa de acesso que se designa como “Concursos Especiais para Acesso Ao Ensino
Superior”. Estes concursos continuam a ser suportados em termos de legislação geral
pelo Decreto-Lei n.º 64/2006 várias vezes referenciado ao longo deste estudo, devido
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à grande transformação educativa que originou na nossa sociedade, pelo Decreto-Lei
n.º 393-B/99, de 2 de outubro e pela Portaria n.º 854-A/99, de 4 de outubro.

No Instituto Politécnico de Leiria (IPL), os concursos especiais são ainda suportados
através de edital que define as regras de seriação dos candidatos oriundos das
seguintes modalidades de ensino:
1. Candidatos de cursos médios e superiores;
2. Candidatos titulares de cursos pós-secundários com um Diploma de
Especialização Tecnológica;
3. Candidatos que hajam realizado com aproveitamento as Provas previstas no
Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de Março para “Maiores de 23 anos”.

No documento referido estão definidas igualmente as regras para apresentação da
candidatura e as regras da creditação da formação e da experiência profissional
anterior. É igualmente publicado o calendário anual para os Concursos Especiais de
Acesso e Ingresso no Ensino Superior.

Para se ter uma visão mais geral do que acabou de ser mencionado, apresentam-se
as vagas que o IPL disponibilizou para estes concursos no ano letivo de 2009/2010,
distribuídas por cada uma das suas Escolas superiores.
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Quadro 18 – Número de vagas nos Concurso Especiais - 2009/2010

Fonte: Instituto Politécnico de Leiria.

A este respeito importa ainda referir que o número total de vagas aberto anualmente
em cada estabelecimento de ES, não pode ser inferior a 5% do número de vagas
fixado para o conjunto dos cursos desse estabelecimento de ensino para o regime
geral de acesso. Neste âmbito, as vagas disponibilizadas são preenchidas e
distribuídas pelos candidatos e sempre que existam vagas sobrantes, estas podem
reverter para outros cursos e outras modalidades.
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Em síntese, no IPL, existem mecanismos e diferentes ofertas que se articulam entre si
e que fomentam de forma rigorosa a promoção de ALV.

4.2. Modalidade de acesso do
superiores da Universidade de Lisboa (UL)
Passamos a descrever, para corresponder aos objetivos estabelecidos, uma outra
realidade onde esta investigação se desenrola, a Universidade de Lisboa. Vamos
encontrar aspetos semelhantes mas também aspetos diferentes da instituição que
acabamos de analisar.

Fazendo uma breve nota histórica, recorda-se que a universidade portuguesa tem
origens muito antigas que se filiam no pedido dirigido ao Papa Nicolau IV, datado de
1288, da criação de um estudo geral, em Lisboa. A sede da universidade variou até
1537 e neste intervalo de tempo esteve em Lisboa ou em Coimbra, até que, em 1537,
foi transferida definitivamente para esta última cidade, onde permaneceu como
instituição única no país. Foi só no séc. XIX que, na capital, foram reaparecendo os
estudos superiores: a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa (1836), a Escola de
Farmácia (1836), a Escola Politécnica (1837) e o Curso Superior de Letras (1859).

Foram estas 4 Escolas que a Constituição Universitária de 19 de abril de 1911
mandou reunir na Universidade de Lisboa (criada por decreto de 22 de março de
1911), alterando as suas denominações para aquelas que todos nós lhes conhecemos
na atualidade. Posteriormente, houve alterações nestas Faculdades e anexações de
mais instituições de investigação e ensino. É o caso do Instituto Bacteriológico de
Câmara Pestana, do Instituto Geofísico do Infante D. Luiz, do Instituto de Orientação
Profissional, do Museu Nacional de História Natural (englobando o Museu de Bocage,
Museu e Jardim Botânico e Museu Mineralógico e Geológico) e do Museu de Ciência.

Atualmente esta universidade é uma instituição pública composta por oito Faculdades
(Belas-Artes; Ciências, Direito, Farmácia, Letras, Medicina, Medicina Dentária e
Psicologia) e dois Institutos (Instituto de Educação e Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território).

Recentemente, deu-se um processo de fusão entre a Universidade de Lisboa e a
Universidade Técnica de Lisboa, no âmbito da criação de uma nova universidade em
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Lisboa com o apoio do Estado Português representado pelo Ministério da Educação e
Ciência, mas que não iremos tratar neste âmbito, até porque o processo se encontra
numa fase muito inicial.

A Universidade de Lisboa desenvolve práticas que vão ao encontro de toda a
informação que temos vindo a descrever neste estudo. Promove anualmente o
processo de acesso dos “Maiores de 23 anos” – Provas para “Maiores de 23 anos”, a
par de um conjunto de iniciativas como por exemplo, as Oficinas de Preparação e o
Dia aberto, desenvolvidas através do núcleo de Formação ao Longo da Vida.
Neste contexto, na UL, existem três “serviços” que se articulam entre si e que se
revelam fundamentais para o sucesso do público em estudo.

1) O Núcleo de Formação ao Longo da Vida, criado através do Despacho 5972/2010
de 5 de abril, que visa chamar a população ativa para a sua formação e pensar sobre
si à luz de um possível projeto de formação universitária. Com a intervenção deste
Núcleo, a abertura à diversidade de percursos tanto académicos como de vida, a UL
pretende dar corpo à flexibilização do conceito de frequência universitária e a uma
prática consolidada de creditação da experiencia profissional e formação, permitindo
que qualquer indivíduo, em qualquer fase da sua vida, dê continuidade aos seus
estudos.

2) A Comissão Científica para o Acesso e Creditação de Qualificações que coordena
todo o processo de acesso dos “Maiores de 23 anos” na UL, assente nos termos do nº
1 do artº.2º do Regulamento do processo de avaliação da capacidade para a
frequência do ES dos “Maiores de 23 anos”. Esta Comissão é representada por um
corpo de docentes de todas as Faculdades e Institutos que compõe a UL.
3) O IOP – Instituto de Orientação Profissional, unidade orgânica da UL que neste
âmbito presta apoio durante o processo da realização das Provas, na fase das
entrevistas aos candidatos (acesso), tendo igualmente um papel ativo no processo de
creditação de qualificações junto dos candidatos.

Neste sentido, seguidamente iremos observar a modalidade principal para aceder aos
cursos superiores desta universidade, as oficinas de Preparação oferecidas e também
perceber a organização dos Concursos Especiais para Acesso aos Cursos Superiores
da UL.
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1. Provas Especialmente Adequadas para Avaliar a Capacidade para a Frequência
do Ensino Superior dos “Maiores de 23 anos”.
1.1. Oficinas de preparação.
2. Concursos Especiais para Acesso aos Cursos Superiores da UL.
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Ilustração 7 – Modalidade de Acesso aos Cursos Superiores
na UL

Acesso dos “Maiores de 23” anos aos Cursos
Superiores da Universidade de Lisboa

Oficinas de Preparação

Provas Especialmente
Adequadas Destinadas
a Avaliar a
Capacidade para a
frequência do Ensino
Superior dos “Maiores
de 23 anos”

Concursos Especiais

Ingresso nos Cursos Superiores da
Universidade de Lisboa
Fonte: Universidade de Lisboa.
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4.2.1. Provas Especialmente Adequadas para Avaliar a Capacidade para a
Frequência dos Cursos Superiores da UL
Foi no ano de 2006, que a UL se abriu, pela primeira vez, a novos públicos, numa
lógica de valorização da experiência profissional e dos mais variados percursos de
vida dos seus candidatos. A publicação do Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março,
passava a legitimar o acesso não regular de estudantes à UL, através da
regulamentação de um conjunto de Provas especiais de acesso que se destinavam a
avaliar a capacidade para a frequência de um determinado curso de ES.
De acordo com o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março, “o número
total de vagas aberto anualmente em cada estabelecimento de ensino superior para a
candidatura à matrícula e inscrição dos que tenham sido aprovados não pode ser
inferior a 5% do número de vagas fixado para o conjunto dos cursos desse
estabelecimento de ensino para o regime geral de acesso (…) e consideradas para o
cálculo do limite de 20% a que estão sujeitas as vagas de cada estabelecimento/curso
para o conjunto dos concursos especiais e dos regimes de reingresso, mudança de
curso e transferência”.

Neste contexto, desde 2006, foram colocados mais de 1600 estudantes na
Universidade de Lisboa, distribuídos pelas Faculdades de Belas-Artes, Ciências,
Farmácia, Direito, Letras, Medicina Dentária, Psicologia e pelos institutos de Educação
e de Geografia e Ordenamento do Território, que refletem a atitude da Universidade de
Lisboa face à Aprendizagem ao Longo da Vida e aos novos públicos que a ela
recorrem, contribuindo igualmente para o cumprimento dos objetivos fixados no
Contrato de Confiança, celebrado entre IES e o governo.

4.2.1.1. Estrutura
As Provas para “Maiores de 23 anos” são realizadas em duas etapas eliminatórias.
Uma primeira etapa destinada a avaliar os conhecimentos e as competências
considerados indispensáveis ao ingresso e progressão no curso, através da realização
de uma prova teórica e/ou prática, com o peso de 40%. A prova teórica e/ou prática
tem a duração de 3 horas e é constituída por três questões, uma de natureza mais
geral e outras duas mais específicas relacionadas com as áreas científicas de cada
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curso. Cada parte tem uma cotação de 200 pontos. A nota final será a média
aritmética da pontuação das três partes. Uma segunda etapa, com um peso de 60%
destinada à apreciação do currículo escolar e profissional do candidato e à avaliação
das suas motivações, através da análise do CV (50%) e da realização de uma
entrevista, com o peso de (50%).

4.2.1.2. Funcionamento
Antes da realização das Provas, de acordo com as áreas científicas de cada curso,
são previamente definidos os temas que serão tratados, tendo em conta os ciclos de
estudo da UL. De igual forma, é também estabelecida e publicada a bibliografia que os
estudantes deverão ter em conta, de forma a se prepararem devidamente para a
realização das Provas.

No que diz respeito aos requisitos de candidatura, podem candidatar-se ao ES,
através das Provas que analisamos, todos os indivíduos que cumpram os 23 anos até
ao dia 31 de dezembro do ano que antecede a realização das Provas.

Os candidatos devem instruir o processo de candidatura, apresentando à Universidade
um conjunto de documentos obrigatórios (Carta de motivação, CV, comprovativos de
habilitações e experiência profissional e documento de identificação pessoal). O
processo implica sempre o pagamento à universidade de um emolumento que se situa
presentemente numa quantia de 55,00 €uros.

Seguidamente, analisamos em que consiste a primeira etapa das Provas: A questão
geral e as questões específicas.

A) A questão geral

Esta centra-se sobretudo na avaliação da capacidade em comunicar na língua
materna. Os candidatos são confrontados com uma questão de carácter geral que
terão de desenvolver. Na avaliação do texto produzido, serão considerados os
seguintes parâmetros:
o

Conteúdo: pertinência; compreensão do tema; qualidade e articulação dos
juízos formulados; relevância das referências.
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o

Organização e correção linguística: estruturação da exposição; organização da
informação; correção linguística.

Nesta prova, os candidatos têm de igualmente revelar o domínio de uma língua
estrangeira onde têm de resumir em inglês a resposta dada à questão com que se
confrontaram, sendo-lhes possível a utilização de um dicionário monolingue InglêsInglês. O resumo deverá ocupar cerca de meia página visto que a sua avaliação terá
em conta os seguintes parâmetros:
o

Capacidade de síntese.

o

Conhecimento da língua.

Na questão geral, a capacidade de comunicação na língua materna é ponderada com
uma cotação de 140 pontos e o domínio de uma língua estrangeira com a de 60
pontos.

B) As questões específicas

Ainda dentro da primeira fase da Prova, seguem-se duas questões específicas que se
destinam, por seu lado, a avaliar o domínio das duas áreas científicas consideradas
mais relevantes para o ingresso e progressão num determinado curso.

A segunda etapa das Provas, tem por base a apreciação do Curriculum Vitae do
candidato.

C) O Curriculum Vitae

Procede-se à avaliação curricular, onde serão ponderados os seguintes aspetos:
o

Experiência profissional e outra: adequação, relevância, consistência da
experiência profissional (ou outra) com a área de estudo/curso; evolução do
percurso profissional; responsabilidade no exercício da atividade profissional;

o

Formação académica e profissional: à formação académica é atribuído menor
peso. Em qualquer dos casos, é avaliada a pertinência, proximidade com a
área de estudos e a progressão na trajetória formativa;

o

Aptidões e competências: serão consideradas as aptidões e competências
sociais, culturais e relacionais, de organização, técnicas, informáticas, artísticas
e outras identificadas no CV apresentado pelo candidato. A ponderação das
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diferentes

aptidões

e

competências

será

distribuída

em

função

da

especificidade das áreas científicas/cursos.

Na avaliação da motivação e do percurso de vida do candidato, a carta de motivação
tem um papel fundamental, constituindo um primeiro momento da avaliação que é
depois complementada com a entrevista. Em qualquer dos casos são ponderados:
o

O interesse geral pela área de estudos/conteúdos do curso: fundamentação do
interesse,

com

referência

a

atividades

prévias

que

viabilizam

um

conhecimento, ainda que mínimo, das características do curso e/ou respetivas
áreas de atividades;
o

As experiências de vida e aprendizagens em contextos formais e informais e a
sua relação com a área de estudo/curso;

o

A execução de tarefas profissionais ou atividades noutros contextos de vida
que permitem perspetivar uma adequada integração no curso e a progressão
na aprendizagem do mesmo ou fundamentar de forma realista o projeto de
candidatura.

Como já referido, é nesta etapa, que o papel do IOP é fundamental para a condução e
avaliação das entrevistas e no processo de creditação.

No âmbito das Provas que temos vindo a observar, está igualmente previsto a
validação de processos de candidatos que tenham realizado Provas em outras IES,
mas apenas em duas situações distintas. Por um lado, no caso de um indivíduo que
tenha obtido aprovação nas provas especiais de acesso, numa dada instituição de
ensino superior e pretenda, com essa aprovação, candidatar-se à Universidade de
Lisboa. Por outro lado, no caso do estudante universitário que tenha ingressado numa
dada instituição de ensino superior via “Maiores de 23 anos” e pretenda uma
transferência para a Universidade de Lisboa.

4.2.1.3. Resultados das Provas

entre 2007/2008

e 2011/2012
Iniciamos por demonstrar os dados relativos aos candidatos inscritos e aprovados nas
Provas que se têm registado na UL nos últimos 5 anos.
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Quadro 19 – Número de candidatos inscritos e aprovados nas Provas

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Total

Candidatos inscritos

752

389

666

905

601

3313

Candidatos aprovados

239

371

251

371

210

1442

Fonte: DGEEC/UL.

Verificamos que o número de candidatos é muito superior ao número de candidatos
aprovados. Observa-se igualmente que mais de 50% dos candidatos inscritos não
obtém sucesso na realização destas Provas, pelo que não reúnem condições para se
candidatar às vagas colocadas à disposição. Por outro lado, o rigor e a exigência por
que se pauta o processo de avaliação da UL garantem que o candidato aprovado
reúne condições para frequentar e concluir com sucesso o ciclo de estudos a que se
candidatou.

Nos quadros que a seguir se apresentam, damos conta do número de vagas criadas
para “Maiores de 23 anos”, nas diferentes Faculdades da UL, bem como do número de
inscritos nas Provas e previsão de ingresso dos candidatos no ano letivo de 20112012.
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Quadro 20 – Número de vagas, inscritos e aprovados – Faculdade de Ciências
[2011-2012]
Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
inscritos
M23
nas provas

Designação do curso

N.º

N.º

%

N.º

N.º

N.º

Biologia

180

1

1%

12

1

1

Bioquímica

70

0

0%

0

0

0

Engenharia Biomédica e Biofísica

40

0

0%

2

0

0

Engenharia da Energia e do Ambiente

60

2

3%

6

2

2

Engenharia Física

20

0

0%

0

0

0

Engenharia Geográfica

30

0

0%

4

0

0

Engenharia Informática

90

Engenharia Informática (regime pós-laboral)

30

61

5

Estatística Aplicada

25

0

0%

1

0

0

Física

30

0

0%

6

0

0

Geologia

100

0

0%

5

0

0

Matemática

50

0

0%

2

0

0

Matemática Aplicada

50

1

2%

2

1

1

Meteorologia, Oceanografia e Geofísica

25

0

0%

1

0

0

Química + Química Tecnológica

75

1

1%

3

1

1

50

1

2%

8

1

1

925

11

1%

113

11

11

Tecnologias de Informação e Comunicação
Total

6%

5

0%

5
0

Fonte: GPEARI/MCTES.

Na Faculdade de Ciências o curso que obteve uma maior procura, foi o curso de
Engenharia Informática em regime pós-laboral, verificando-se que apenas 5
candidatos ficaram aprovados com condições de ingressar, face às vagas existentes.
Quadro 21 – Número de vagas, inscritos e aprovados – Faculdade de Direito
[2011-2012]

Designação do curso

Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
inscritos
M23
nas provas
N.º

Direito (regime pós-laboral)

180

Direito

450

Total

630

N.º

%

N.º

N.º

50

8%

223

71

N.º
0
72

50

8%

223

71

72

Fonte: GPEARI/MCTES.

A Faculdade de Direito registou uma procura acentuada no único curso superior que
disponibiliza, Direito, com 223 candidatos inscritos. Ficaram 71 candidatos aprovados,
número este superior ao número de vagas fixado. É de notar que muitos candidatos se
matriculam ao curso de direito em regime pós-laboral.
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Quadro 22 – Número de vagas, inscritos e aprovados – Faculdade de Ciências
Farmacêuticas [2011-2012]

Designação do curso

Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
inscritos
M23
nas provas

Ciências Farmacêuticas
Total

N.º

N.º

%

N.º

N.º

N.º

210

10

5%

78

14

14

210

10

5%

78

14

14

Fonte: GPEARI/MCTES.

Relativamente à Faculdade de Ciências Farmacêuticas no ano de 2011/2012,
registou-se igualmente uma procura elevada, mas de acordo com as vagas
disponíveis, 14 candidatos apresentam condições para ingressar no curso de Ciências
Farmacêuticas.
Quadro 23 – Número de vagas, inscritos e aprovados – Faculdade de Letras [2011-2012]

Designação do curso

Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
inscritos
M23
nas provas
N.º

N.º

%

N.º

N.º

N.º

Arqueologia

40

1

3%

1

1

1

Artes e Humanidades

30

2

7%

4

2

2

Ciências da Cultura

60

2

3%

3

2

2

Ciências da Linguagem

50

0

0%

0

0

0

Estudos Africanos

35

0

0%

1

0

0

Estudos Artísticos, variante de Artes do Espectáculo

40

0

0%

2

0

0

Estudos Artísticos, variante de Artes e Culturas
Comparadas

30

0

0%

1

0

0

Estudos Asiáticos

30

3

10%

4

3

3

Estudos Clássicos

20

1

5%

1

1

1

Estudos Europeus

65

1

2%

2

1

1

Estudos Gerais

30

0

0%

0

0

0

Estudos Portugueses e Lusófonos (Português e
Português Língua Estrangeira/Língua Segunda)

65

0

0%

1

0

0

Filosofia

65

3

5%

3

3

3

História

65

9

14%

22

15

15

História da Arte

45

1

2%

2

1

1

Línguas, Literaturas e Culturas

195

4

2%

8

4

4

60

3

5%

10

3

3

925

30

3%

65

36

36

Tradução
Total

Fonte: GPEARI/MCTES.

A Faculdade de Letras oferece um conjunto alargado de cursos, verificando-se que o
curso de História foi aquele que registou um número maior de vagas e uma maior
procura e como tal, constata-se que é o curso onde mais candidatos ingressaram.
Regista-se nesta Faculdade que existem 6 cursos, onde não são fixadas vagas para
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“Maiores de 23 anos”.
Quadro 24 – Número de vagas, inscritos e aprovados – Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território [2011-2012]
Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
inscritos
M23
nas provas

Designação do curso

N.º

N.º

%

N.º

N.º

N.º

Planeamento e Gestão do Território

40

2

5%

14

9

2

Geografia

110

8

7%

6

2

7

Total

150

10

7%

20

11

9

Fonte: GPEARI/MCTES.

Observa-se que o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território oferece duas
licenciaturas. No curso de Planeamento e Gestão do Território o número de
candidatos aprovados é igual ao número de vagas colocadas à disposição, enquanto
no curso de Geografia não são ocupadas todas as vagas disponíveis.
Quadro 25 – Número de vagas, inscritos e aprovados – Instituto de Educação [2011-2012]

Designação do curso

Ciências da Educação
Total

Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
inscritos
M23
nas provas
N.º

N.º

%

N.º

N.º

N.º

80

4

5%

8

4

4

80

4

5%

8

4

4

Fonte: GPEARI/MCTES.

No Instituto de Educação, observa-se que o número de inscritos para a realização das
Provas, foi superior ao número de vagas colocadas à disposição e de alunos
aprovados para o curso de Ciências da Educação.
Quadro 26 – Número de vagas, inscritos e aprovados – Faculdade de Psicologia e
Instituto das Ciências da Educação [2011-2012]

Designação do curso

Psicologia
Total

Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
inscritos
M23
nas provas
N.º

N.º

%

N.º

N.º

N.º

155

16

10%

73

23

23

155

16

10%

73

23

23

Fonte: GPEARI/MCTES.
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No que diz respeito à Faculdade de Psicologia, observa-se que o número de vagas
colocadas à disposição foi inferior ao número de candidatos inscritos e aprovados nas
Provas. A Faculdade de Psicologia previa admitir todos os candidatos aprovados nas
Provas.
Quadro 27 – Número de vagas, inscritos e aprovados – Faculdade de Belas-Artes [20112012]
Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
inscritos
M23
nas provas

Designação do curso

N.º

N.º

%

N.º

N.º

N.º

Desenho (regime pós-laboral)

25

2

8%

20

4

2

Design de Comunicação

55

2

4%

25

6

3

Design de Equipamento

55

2

4%

6

1

1

Escultura

55

2

4%

5

1

1

Pintura

55

2

4%

11

2

2

Ciências da Arte e do Património (regime póslaboral)

30

2

7%

6

0

0

55

2

4%

12

3

3

330

14

4%

85

17

12

Arte Multimédia
Total

Fonte: GPEARI/MCTES.

Na Faculdade de Belas-Artes, regista-se que se disponibilizaram vagas em todos os
cursos e obteve-se uma maior procura no curso de Design de Comunicação. Registase que no curso de Ciências da Arte e do Património, os seis candidatos interessados
no curso, reprovaram nas provas, pelo que nenhum aluno ingressou neste curso, no
ano 2011-2012.
Quadro 28 – Número de vagas, inscritos e aprovados – Faculdade de Medicina Dentária
[2011-2012]

Designação do curso

Nº de
Nº de
Previsão do
Vagas vagas
% Maiores estudantes
Aprovados
total de
regime geral fixado para de 23 anos
inscritos
inscritos
M23
nas provas
N.º

N.º

%

N.º

N.º

N.º

Medicina Dentária

60

0

0%

0

0

0

Higiene Oral

44

12

27%

24

15

14

Prótese Dentária

36

12

33%

25

8

7

140

24

17%

49

23

21

Total
Fonte: GPEARI/MCTES.

A Faculdade de Medicina Dentária coloca à disposição dos “Maiores de 23 anos”
apenas vagas os cursos de Prótese Dentária e Higiene Oral. Em ambos os cursos
verificou-se uma procura superior ao número de vagas colocadas à disposição.
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Verifica-se que no ano letivo de 2011/2012, foram colocadas 169 vagas à disposição
do público que temos vindo a estudar e ficaram aprovados 210 candidatos por esta via
de acesso. Esta situação, pode ser ultrapassada, com as vagas sobrantes de outros
concursos e que revertem posteriormente a favor deste contingente, conforme se
verificou também no caso do IPL.

4.2.1.4. Oficinas de Preparação para acesso ao ensino superior de
UL

Tal como explicado no capítulo 1, observa-se que a UL se organiza de um modo
distinto do IPL. No âmbito da formação ao longo da vida, a UL organizou-se criando
três Oficinas de Preparação (ou apoio) que se designam-se respetivamente por
“Oficinas de Escrita”, “Oficina de Matemática” e Oficina “Quero…mas como fazer?”.
Contudo, estas Oficinas de Preparação não são exclusivas para os alunos que
pretendem preparar-se para as Provas de acesso e ingressar nos cursos superiores
da UL, também são frequentadas por estudantes que necessitam de apoio para
progredir nas unidades curriculares que frequentam e também por outros estudantes
que podem não desejar aceder ao ES, mas apenas atualizar conhecimentos.

Pretende-se que após terem participado nas oficinas anteriormente referidas, os
formandos tenham desenvolvido atitudes e competências que lhes permitam
aprofundar o significado do seu projeto de carreira e trajetórias de vida e otimizar
alternativas e recursos para a respetiva implementação; refletir sobre si mesmo,
tomando consciência das suas características pessoais e relacionando-as com os
seus projetos; elaborar os documentos que constam do processo de candidatura;
preparar-se para a 2.ª fase do processo de seleção. Aprender a elaborar o seu CV,
redigir cartas de motivação e preparar-se para entrevistas profissionais de seleção.

Em suma, as Oficinas de Preparação para o acesso aos cursos superiores da UL,
apresentam dois objetivos definidos. Por um lado, destinam-se a preparar os
candidatos que pretendem realizar as Provas para “Maiores de 23 anos” com sucesso
e aceder aos cursos superiores da UL e por outro ainda, destinam-se a prevenir o
insucesso e o abandono académico, apoiando a adaptação dos estudantes ao
contexto universitário e apoiando os estudantes com problemáticas vocacionais.
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Passamos de seguida a apresentar em detalhe, as características destas três Oficinas
de Preparação.

4.2.1.4.1. Oferta de oficinas
A primeira oficina, designada por “Oficinas de Escrita

diz respeito ao

desenvolvimento de competências de apoio à escrita e faz parte integrante da oferta
da UL apresenta especificidades que apresento de seguida. Espera-se que os
candidatos que participem nestas oficinas, desenvolvam atitudes e competências que
lhes permitam por exemplo aprofundar o significado do seu projeto de carreira e
trajetórias de vida e otimizar alternativas e recursos para a respetiva implementação.

As pretendem levar os candidatos a um maior domínio de diversos recursos para a
escrita, através de uma explicitação de conhecimentos da língua e de aspetos de
natureza discursiva; um maior conhecimento de diferentes géneros textuais, com
especial atenção para o género expositivo e o género argumentativo; um maior
domínio de estratégias de monitorização e de autorregulação do processo de escrita.
Pretende igualmente que os candidatos obtenham um maior conhecimento de
diferentes géneros textuais, com especial atenção para o género expositivo e o género
argumentativo, bem como uma maior autonomia de estratégias de monitorização e de
autorregulação do processo de escrita.

Estas oficinas são compostas por sete sessões, o que corresponde a 40 horas de
formação e os candidatos devem inscrever-se no Núcleo de Formação ao Longo da
Vida, procedendo ao respetivo pagamento de inscrição que atualmente corresponde a
175,00 €uros.

Quanto ao conteúdo desta oficina para além de uma reflexão sobre as etapas
envolvidas no processo de escrita, acompanhada de uma componente prática de
exercício de atividades de escrita, ao longo desta ação de formação serão abordados
alguns aspetos gramaticais que constituem áreas críticas que frequentemente
suscitam dúvidas aos falantes ou aos escritores menos experientes.

Os conteúdos são organizados de acordo com os seguintes tópicos:


Etapas do processo da escrita: planeamento, composição, revisão, reescrita;
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Aspetos linguísticos da organização textual: coesão e coerência textual;



Técnicas de redação do resumo;



Formas de organização da informação em diferentes modelos textuais: textos
expositivos;



Pontuação e estrutura sintática;



Áreas críticas da construção frásica: concordâncias;



Áreas críticas da construção frásica: seleção verbal; ordem de palavras.

Estes tópicos serão abordados de uma forma essencialmente prática, baseando-se
numa distribuição letiva em que consiste numa sessão de 3 horas de caráter
expositivo, em conjugação com uma componente de aplicação e numa outra sessão
de 2 horas exclusivamente prática. Com o objetivo de acompanhar cada um dos
participantes de forma adequada, as turmas são constituídas por um mínimo de 15
participantes e um máximo de 20 participantes.

A Oficina de Matemática é uma outra oferta que visa desenvolver as competências
específicas de Matemática, necessárias ao ES na área das ciências e tecnologias.
Abordam os conteúdos programáticos essenciais para a preparação dos candidatos
ao ingresso no ES e progressão num ciclo de estudos superiores. Esta oficina é
composta por 7 módulos, correspondentes a 90 horas de formação. Desta forma,
apresenta-se os módulos que são tratados: Módulo inicial; Trigonometria e Geografia;
Complexos; Funções; Estatística; Probabilidades e Dúvidas.

É tido em conta o número mínimo e máximo para a organização das turmas para que
haja um adequado acompanhamento aos alunos, e existe um cuidado para que a
oficina seja realizada em horário pós-laboral para que os interessados possam
participar. A frequência desta oficina está sujeita ao pagamento de uma taxa que se
situa em 325 €uros.
A terceira oficina, designada por Oficina Q

…

? , visa vários objetivos,

como sejam: a) aprofundar o significado do seu projeto de carreira e trajetória de vida
e otimizar alternativas e recursos para a respetiva implementação, b) refletir sobre si
mesmo, tomando consciência das suas características pessoais e relacionando-as
com os seus projetos, c) elaborar os documentos que constam do processo de
candidatura – currículos e cartas de motivação, d) implementar estratégias de estudo
adequadas à preparação dos períodos de avaliação (1ª fase do processo de seleção)
e e) preparar-se para a 2ª fase do processo de seleção.
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Esta formação está organizada em 6 módulos correspondentes a 21 horas de
formação. Cada módulo possui finalidades específicas mas que contribuem para uma
perspetiva de conjunto e para alcançar os objetivos gerais visados. Os módulos que
integram a referida estrutura são:
Módulo I – Como construir o meu percurso no âmbito dos Maiores de 23?
Módulo II – Que estratégias para o sucesso académico?
Módulo III – Como lidar com a situação de avaliação?
Módulo IV – Como pesquisar? Onde pesquisar?
Módulo V – Como elaborar uma carta de motivação?
Módulo IV – Como preparar-se para uma entrevista de seleção?
A Oficina de “Quero… mas como? tem decorrido em horário pós-laboral e tem
igualmente uma taxa de custo associada que se situa em 80 €uros.

Para se ter uma ideia do que acabamos de explanar, entre 2008 e 2012, participaram
nas Oficinas de Preparação, 250 alunos (Relatórios da UL: Retrato da Universidade de
Lisboa e os novos públicos da UL), com diferentes objetivos que vão para além da
simples preparação para o acesso ao ES, tal como já observado.
Quadro 29 – Número de participantes nas Oficinas de Preparação

Participantes

Oficinas de Oficina de
Escrita
Matemática

Oficina "Quero…Mas
como?

08/09/10/11 08/09/10/11

08/09/10/11

58

68
Total

124
250

Fonte: UL.

4.2.2. Concursos Especiais para Acesso ao Cursos Superiores da UL
Após a realização das Provas descritas no ponto 4.2.1. e respetiva aprovação dos
candidatos, quer tenham frequentado as Oficinas de Preparação ou não, já que se
trata de opções facultativas, surge ainda antes do ingresso, a distribuição do número
de vagas disponíveis pelo número de candidatos com condições para este mesmo
ingresso.
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Os concursos especiais são organizados internamente pela UL, sendo os seus
destinatários todos os estudantes com habilitações específicas, tais como:


Os “Maiores de 23 anos”;



Os titulares de cursos superiores, cursos médios ou de um diploma de
especialização tecnológica;



Os titulares do grau de licenciatura que somente queiram ingressar no
curso de medicina;



Os candidatos que pretendem proceder à mudança ou transferência de
curso.

As vagas para cada par estabelecimento/curso, em cada um dos concursos, são
fixadas anualmente pelos estabelecimentos de ES, neste caso pela UL.

O período de candidaturas decorre entre março e abril de cada ano, podendo estas
ser entregues online (sítio da UL).

Todos os anos é publicado o calendário com a indicação do número de vagas nos
Concursos Especiais. Neste sentido, apresenta-se o quadro 29 que representa a
distribuição das vagas tendo em conta os diferentes destinatários, nomeadamente, as
vagas disponíveis para “Maiores de 23 anos” no ano letivo de 2011/2012.
Quadro 30 – Número de vagas nos Concursos Especiais - 2011/2012
Mudança de Curso e
Transferência

Concursos Especiais
Faculdades da Universidade de Lisboa
M23

Cursos
Médios/Sup/
Mudança
Total
Transferências Total
Pósde Curso
Secundários

Faculdade de Belas Artes

12

15

27

27

12

39

Faculdade de Ciências

11

28

39

81

65

146

Faculdade de Direito

50

0

50

10

25

35

Faculdade de Farmácia

10

25

35

35

7

42

Faculdade de Medicina Dentária

16

34

Faculdade de Letras

30

18
52

82

3
79

7
28

107

Faculdade de Psicologia

16

5

21

5

5

10

Instituto de Educação

4

1

5

2

3

5

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

4

4
148

8

9
251

7
159

16

Totais

153

301

10

410

Fonte: UL.

Nesta instituição as vagas sobrantes de outras situações (ex: cursos médios,
superiores e pós-secundários), também poderão reverter a favor dos “Maiores de 23
180

anos”, significando que poderão ingressar mais candidatos “Maiores de 23 anos” do
que o inicialmente previsto, situação similar à que se verificou no IPL.

Em suma, neste subcapítulo, analisamos todo o processo relativo ao acesso dos
“Maiores de 23 anos” na UL. Destacamos que a articulação efetuada entre o Núcleo
de Formação ao Longo da Vida, a Comissão Científica para o Acesso e Creditação de
Qualificação da UL, o IOP (Instituto de Orientação Profissional), marca uma mais-valia
no sucesso deste público nesta instituição, pela forma como se organizam, procurando
respostas adequadas e rigorosas.

Esta forma de organização tripartida é um modelo, que pelas suas características
transversais à UL, poderia vir a ser adotada por outras IES em Portugal.

Passamos de seguida a uma nova etapa da investigação científica com o objetivo de
aperfeiçoar e estruturar a ideia concebida para a pesquisa (Jerónimo, 2010).
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PARTE II. ESTUDO EMPIRICO

Analisado o corpo teórico e bibliográfico, os documentos legais e de funcionamento, as
correntes europeias e a educação dos estudantes “Maiores de 23 anos”, passamos
necessariamente à realização do estudo empírico sobre o que acontece, na realidade,
com esta população no IPL e na UL.

A investigação neste campo, tal como a própria educação, é hoje encarada como um
processo dinâmico e complexo, que faz parte do próprio desenvolvimento societal e
não apenas um somatório de factos que possam ser descritos ou analisados numa
abordagem uni disciplinar.

Vamos apresentar uma metodologia empírica, procurando analisar o sucesso e a
satisfação dos estudantes que ingressaram no ES, através das diferentes modalidades
de acesso dos “Maiores de 23 anos” considerando a opinião dos docentes e dos
estudantes. Será igualmente analisado o perfil pessoal, escolar, profissional e
académico destes estudantes, procurando-se assim caracterizar o perfil da nossa
amostra.
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CAPÍTULO 5. Contextualização e Metodologia

5.1. Contextualização e relevância do tema
Esta fase da investigação pretende alcançar o conhecimento científico através dos
factos observados no contexto em que se insere. Uma investigação inicia-se porque
há necessidade de se procurar esclarecer uma dúvida, de responder a uma pergunta,
podendo na realidade aceitarem-se respostas parciais ou de veracidade duvidosa,
mas procurando-se sempre chegar a respostas com mais rigor (Sousa, 2005).

Por todas as situações explanadas nos capítulos anteriores, o interesse deste estudo
reside no facto de se entender necessário dirigir um olhar para uma nova realidade
dentro de duas Instituições de Ensino Superior (IES), fruto das novas políticas de
acesso, após sete anos de implementação de uma nova Lei, e perceber que
mudanças estão a ocorrer e que novos contributos por parte das IES estão a surgir.

Perante a nova forma de acesso ao Ensino Superior (ES) existe, por um lado, a
perceção geral de uma excelente oportunidade para um público que parecia nem
sequer existir, e por outro lado, é igualmente uma oportunidade para as IES abrirem as
suas portas e contribuírem para a formação destes novos públicos. Porém, estas
vantagens, levantam suspeitas e incertezas junto de vários intervenientes da
sociedade, na medida em que se traduzem em desconfianças quanto ao facilitismo e à
qualidade do ensino que possa estar a ser produzido, o que nesta investigação se
coloca como o problema.

É fundamental a fase da enunciação do problema a estudar e de formulação de
hipóteses teóricas subjacentes, através do confronto da teoria com a realidade.
Apenas desta forma, se pode garantir a compreensão clara dos resultados obtidos.

Uma investigação é um procedimento que procura encontrar resposta para uma
problemática. A formulação do problema é a definição daquilo que se procura: a
resposta para esse problema, tal como nos diz Sousa (2005). Nesta sequência, a
pertinência social da investigação estabelece-se demonstrando como corresponde às
preocupações dos executores ou dos decisores que se relacionam com o objeto da
pesquisa (Chevrier 2003).
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Assim, o contexto atual desta investigação encontra-se claramente expresso no
capítulo 4. O que existia anteriormente em termos de acesso ao ES em Portugal até
2006, está descrito nos capítulos 1, 2 e 3.

Recordamos que o regime de acesso antes de 2006 era muito limitado, não
correspondendo às novas linhas orientadoras sobre a educação e alargamento de
públicos no ES. É neste contexto que nasce o atual regime de acesso para “Maiores
de 23 anos” com grande sucesso e importância em Portugal, constituindo-se um dos
pilares desta investigação. Atualmente, tanto as universidades como os politécnicos,
têm vindo a desenvolver com autonomia o seu trabalho junto destes novos públicos,
mas nesta investigação dá-se uma particular atenção à atividade desenvolvida em
duas instituições: Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e Universidade de Lisboa (UL).

Para além do que já foi referido na fundamentação teórica, existe outra razão de
interesse, que é o facto da investigadora se interessar pelo tema, na medida em que
tem vindo a desenvolver ao longo da sua vida, práticas de ensino a público adulto e de
se encontrar atualmente a trabalhar numa das instituições (IPL), colaborando nos
Cursos

Preparatórios

para

estudantes

“Maiores

de

23

anos”,

Cursos

de

Especialização Tecnológica e, no geral, na educação de adultos. Se uma investigação
tem de ser pertinente, neste caso, é-o por muitos motivos.

Como até este momento ainda não foram realizados muitos estudos sobre os
resultados desta prática, parece pertinente que seja realizada esta investigação para
estabelecer uma relação entre o que já se conhece, ou pensamos conhecer e os
resultados alcançados.

5.2. Metodologia
A investigação científica é um processo formal que determina uma sustentação
rigorosa de todas as opções tomadas e o prosseguimento de uma dada estrutura
organizada por etapas. Uma metodologia adequada ou combinação adequada de
metodologias será aquela que permite atingir os objetivos pretendidos no tempo e com
os recursos disponíveis. Neste sentido, é o que se denominou por alguns autores de
supostos básicos subjacentes (Domínguez, 1998) quando se refere aos suportes que
o investigador possui previamente, aos conhecimentos amplos e profundos sobre o
problema e que tornam possível a investigação. A metodologia reporta-se, assim, ao
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estudo dos métodos de investigação, explicando, descrevendo e justificando a opção
por um determinado método de investigação, tendo em conta o problema concreto e
objetivos, tal como nos ensinou Ramos (2008). Cabe, então, ao investigador
selecionar o método mais adequado para o sucesso da sua investigação.

Um trabalho de investigação é um processo no qual a construção do objeto de estudo
se constitui como o eixo estruturante de todo o projeto (Domínguez, 1998). Porém,
nenhuma abordagem depende unicamente de um só método, da mesma forma que
não exclui determinado método apenas porque é considerado “quantitativo” ou
“qualitativo” ou outro, tal como nos refere Bell (2008). Há que selecionar diversos
métodos porque são estes que nos fornecem a informação necessária para a
realização da pesquisa.

A metodologia desta investigação é composta por uma parte teórica, assente na
investigação bibliográfica, na medida em que efetua pesquisa documental, procurando
em livros, revistas, teses, monografias, atas, artigos, internet, registos académicos,
estatísticas e outros documentos de interesse para o seu propósito, tal como nos
sugere Sousa (2005). Para além disso, é igualmente composta por uma parte
empírica.

Diferentes autores revelam opiniões diferentes sobre o que é a investigação mas,
relativamente às várias fases que a compõem, há consenso no sentido em que a
poderíamos esquematizar, tal como nos apresenta Fortin (2003).
Ilustração – 2 Fases da investigação

Fase Conceptual
- Escolha e formulação do problema;
- Revisão da literatura;
- Elaboração de um quadro de referências;
- Enunciação dos objetivos, hipóteses ou questões a investigar.
Fase Metodológica
- Escolha do desenho de investigação;
- Definição da população e da amostra;
- Definição das variáveis;
- Escolha dos métodos de recolha e análise de dados.
Fase Empírica
- Recolha de dados;
- Análise de dados;
- Interpretação dos resultados;
- Comunicação dos resultados.
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Numa investigação empírica, os dados consistem nas observações registadas, isentas
ainda de análise; tais dados são depois elaborados e analisados a fim de se chegar a
conclusões. Dito de outra maneira, trata-se da pesquisa dedicada ao tratamento da
“face empírica e fatual da realidade” (Demo, 2000: 21).

Desta forma, com as metodologias escolhidas, é possível concretizar os objetivos
propostos para este trabalho de investigação. Privilegia-se uma metodologia com
amplitude, na medida em que se procede a uma análise documental baseada nos
documentos já mencionados nos capítulos de 1 a 4 sobre as fontes e dados e pelos
resultados empíricos obtidos mediantes questionários e entrevistas em duas
instituições distintas, cujos dados serão comparados posteriormente.

5.2.1. Objetivos
Da revisão documental efetuada e de acordo com o que foi referido acerca da
relevância do tema, pretendemos demonstrar que é pertinente revelar o cenário dos
estudantes “Maiores de 23 anos” antes do ingresso ao Ensino Superior (Provas,
Cursos Preparatórios, CET, Oficinas de Preparação e Concursos Especiais) e após o
seu ingresso no Ensino Superior. Os cursos superiores de ambas as IES que aqui
tratamos são o IPL e a UL como espaços geográficos para tentar compreender esta
realidade ao nível do país.

Definimos os objetivos em que centralizamos esta investigação e passamos a
descrevê-los:
1. Perceber a evolução do ES (universitário e politécnico) para o desenvolvimento
e o contributo na formação dos estudantes “Maiores de 23 anos” em Portugal.
2. Valorizar a importância que os cursos preparatórios dos estudantes “Maiores
de 23 anos” têm para a formação da população adulta em Portugal.
3. Conhecer as especificidades de distintas modalidades de acesso dos
estudantes “Maiores de 23 anos”, nas duas IES: IPL e UL.
4. Analisar o sucesso e satisfação referente aos estudantes provenientes das
modalidades de acesso dos “Maiores de 23 anos” que frequentam os cursos
superiores do IPL e da UL, segundo a opinião dos docentes.
5. Analisar o sucesso e satisfação referente aos estudantes provenientes das
modalidades de acesso dos “Maiores de 23 anos” que frequentam os cursos
superiores do IPL e da UL, segundo a opinião dos estudantes.
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6. Analisar a relação do perfil pessoal, escolar, profissional e académico dos
estudantes que frequentam os cursos superiores com as modalidades de
acesso dos estudantes “Maiores de 23 anos”.

5.2.2. Estratégias metodológicas
Perante a grande variedade de técnicas que são colocadas ao dispor do investigador
ao nível da recolha de informação e como afirmam muitos especialistas nesta matéria,
a técnica depende sempre do objetivo e do tipo de pesquisa que se pretende realizar.
Mas, tendo em conta os objetivos que se pretendem atingir com este trabalho,
privilegia-se uma metodologia assente em métodos qualitativos e quantitativos.

Neste seguimento, foram definidas várias estratégias metodológicas que se
apresentam de seguida:
1. Como os capítulos 1, 2, 3, pretendiam desenvolver o primeiro e segundo objetivos
gerais definidos, “1. Perceber a evolução do ES (universitário e politécnico) para o
desenvolvimento e o contributo na formação dos estudantes “Maiores de 23 anos” em
Portugal” e “2. Valorizar a importância que os cursos preparatórios dos estudantes
“Maiores de 23 anos” têm para a formação da população adulta em Portugal”,
procede-se a uma análise generalista qualitativa e análise de conteúdo baseada em
dados documentais, tais como relatórios, estatísticas, bibliografia, legislação e outras
normas, livros, jornais, relatórios, censos, registos, estatísticas, entre outros.
2. No capítulo 4, procede-se a uma análise mais específica sobre a realidade do
acesso aos “Cursos de “Maiores de 23 anos” nas duas IES aqui estudadas em
profundidade. Este capítulo pretende dar resposta ao terceiro objetivo geral
apresentado, “3. Conhecer as especificidades de distintas modalidades de acesso dos
estudantes “Maiores de 23 anos” nas duas IES: Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e
Universidade de Lisboa (UL)”.
3. Para a concretização do quarto objetivo geral “4. Analisar o sucesso e satisfação
dos estudantes provenientes das modalidades de acesso dos “Maiores de 23 anos”
que frequentam os cursos superiores do IPL e da UL, segundo a opinião dos
docentes”, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, organizadas em temas, de
forma a conhecer a opinião dos docentes do IPL e da UL, permitindo igualmente
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conhecer o perfil dos estudantes “Maiores de 23 anos” que frequentavam os cursos
superiores do IPL e da UL. Realizaram-se igualmente entrevistas aos estudantes para
recolher a sua opinião relativamente ao mesmo tópico. A vantagem deste método
reside na “melhoria da comparatividade e de estruturação de dados, pelo uso coerente
do guião de entrevista” (Flick, 2005: 95).

4. De entre as estratégias quantitativas que se podem utilizar na investigação em
educação, realizámos um inquérito por questionário aplicado aos estudantes que
frequentavam os cursos superiores do IPL e da UL. Este questionário tinha como
objetivo analisar a importância dos “Cursos Preparatórios de “Maiores de 23 anos”, e
para conhecer e analisar o perfil pessoal, escolar, profissional e académico. Esta
estratégia foi fundamental para o quinto objetivo, “5. Analisar o sucesso e satisfação
dos estudantes provenientes das modalidades de acesso dos “Maiores de 23 anos”
que frequentam os cursos superiores do IPL e da UL, segundo a opinião dos
estudantes” e sexto objetivo, “6. Estudar a relação do perfil pessoal, escolar,
profissional e académico dos estudantes que frequentam os cursos superiores com as
modalidades de acesso dos “Maiores de 23 anos”.

Com base nas metodologias utilizadas, pretendíamos testar as hipóteses levantadas:
Hipótese 1 – As Instituições de Ensino Superior contribuem para a formação dos
estudantes “Maiores de 23 anos”.
Hipótese 2 – Os estudantes “Maiores de 23 anos” são alunos tão bem sucedidos e
satisfeitos nos cursos superiores como qualquer outro aluno, vindo de outro percurso
regular de ensino.
Hipótese 3 – A escolha pelas modalidades de acesso dos “Maiores de 23 anos”, estão
relacionadas com o perfil pessoal, escolar, profissional e académico destes alunos.

Uma hipótese é o resultado provável que se espera poder responder a uma dada
questão e que se procura confirmar ou infirmar através do processo de análise (Sousa,
2005).

Segundo Lakatos e Marconi (1995), a hipótese deverá possuir coerência externa, isto
é, estar em concordância com os estudos teóricos ou os conhecimentos empíricos
existentes no campo do assunto que se estude e consistência lógica, ou seja, definir
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uma relação lógica entre os seus pressupostos e consequências. Nesta sequência, as
hipóteses levantadas são analisadas no capítulo 8.

Após todo o estudo, é possível obter e discutir as conclusões finais, seguidas da
apresentação de alternativas ou estratégias de intervenção.

A escolha das duas IES da nossa amostra deve-se ao facto de ambas terem
apresentado até ao momento boas práticas e bons exemplos no que se refere à sua
intervenção junto do público que temos vindo a referir.

5.2.2.1. Questionário
Para recolher dados que possam contribuir para dar resposta aos objetivos definidos
nesta investigação, optou-se por elaborar um questionário enviado em formato online
pelo facto dos estudantes se encontrarem dispersos geograficamente pelas cinco
Escolas Superiores do IPL e pelas nove Faculdades da UL.
Antes de enviarmos o questionário online aos estudantes “Maiores de 23 anos”, este
foi validado por cinco professores especialistas (professora Emília Rodriguez da
Universidade da Extremadura, professor Rogério Costa da Unidade de Ensino a
Distância do IPL, Victor Rodrigues, especialista em questionários online da Unidade de
Ensino a Distância do IPL, Susana Mendes professora de estatística da Escola
Superior de Tecnologias do Mar do IPL e Lina Rosálio, antiga estudante do Instituto
Politécnico de Leiria, diplomada em Educação Social, que ingressou no Ensino
Superior através do novo acesso dos estudantes “Maiores de 23 anos”. Todos se
mostraram disponíveis para participar e cooperar na validação externa dos
questionários, proporcionando-nos valiosas sugestões que contribuíram para a
melhoria deste instrumento de recolha de dados.

Importa explicar que, antes da aplicação do questionário, foi necessário aguardar
alguns meses pelas bases de dados com os contactos de correio eletrónico dos
estudantes, tanto da parte do IPL, como da parte da UL. Esta fase, revelou-se
particularmente difícil e morosa, devido às várias tentativas que tiveram de ser
efetuadas, com consequências na demora nas respostas.
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Uma vez obtidos os contactos, o questionário online foi finalmente enviado aos
estudantes das duas IES. Porém, passado um mês, verificou-se que o universo das
respostas obtidas era muito baixo, como é habitual numa primeira fase, havendo
necessidade de reforçar o envio do pedido com mais regularidade. As características
do público adulto em conciliar diversos papéis em simultâneo, a falta de tempo e até
mesmo o desconhecimento de utilizarem diariamente a caixa de correio eletrónico,
talvez possam explicar a razão de muitos não responderem ao questionário online.

Durante cerca de seis meses foram sendo recebidos os questionários online. Os
questionários foram aplicados aos estudantes que ingressaram no IPL e na UL através
das Provas para “Maiores de 23 anos”, encontrando-se a frequentar cursos superiores.

Em termos de organização do questionário, este é constituído por questões agrupadas
em quatro categorias: “dados pessoais”, “percurso escolar”, ”percurso profissional” e
“dados sobre a licenciatura que frequenta”. A maioria das questões, são de natureza
fechada, mas existem também outras perguntas abertas para obter a opinião mais
espontânea dos “Maiores de 23 anos”.

Nesta sequência, este questionário contempla também algumas questões abertas
como se pode observar no anexo 1.

Parte I. A primeira parte diz respeito à informação pessoal de cada aluno,
concretamente à idade, sexo, nacionalidade, concelho de residência, composição do
agregado familiar e estado civil.

Parte II. A segunda parte do questionário pretende obter informação sobre o percurso
escolar antes do ingresso no ES, qual o estabelecimento de ensino frequentado, nível
escolar, número de anos sem estudar, conhecimento das Provas “Maiores de 23
anos”, forma de ingresso na licenciatura que frequenta e tipo de preparação para o
ingresso no ES.

Parte III. A terceira parte refere-se ao percurso profissional, situação profissional no
momento do ingresso, bem como à atual, relação da atividade com o curso e vínculo
com a entidade empregadora atual.

Parte IV. A última parte do questionário, reporta-se à licenciatura que o aluno
frequenta, motivos para se candidatar, razões de escolha do curso, fatores de sucesso
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para a progressão, dificuldades sentidas no decorrer dos estudos, unidades
curriculares realizadas, e as que pretende realizar, comparação com os outros
colegas, projetos profissionais futuros e razões porque escolheu aquela IES.

Os questionários online foram enviados no primeiro semestre do ano académico de
2011/2012 a todos os estudantes que frequentavam os cursos superiores do IPL e
também a todos os estudantes que frequentam os cursos superiores da UL. Percebeuse desde o início que a recolha se tornou árdua e difícil, pois foi necessário dedicar
muitas horas à recolha da informação para atingir este objetivo. Em geral, podemos
assinalar o envolvimento positivo dos estudantes do IPL e da UL nesta investigação.

5.2.2.2. Entrevistas
Como estratégia metodológica definimos que também se procederia à realização de
entrevistas aos docentes que têm lecionado à população que aqui estudamos e aos
estudantes que frequentavam os cursos superiores das duas instituições.

Recordando, a realização das entrevistas tinha como objetivo confirmar ou levantar
outras questões ao compararmos as respostas obtidas em ambas as IES. As
respostas obtidas foram extremamente relevantes para as conclusões do trabalho de
investigação.

As entrevistas podem ser individuais ou em grupo e neste trabalho de investigação
foram realizadas individualmente, seguindo as características de uma entrevista
semiestruturada, tal como apresentada no anexo 2.

Morgan (1988) refere que a entrevista é uma conversa intencional, geralmente entre
duas pessoas, embora por vezes possa envolver mais pessoas, dirigida por uma
delas, com o objetivo de obter informações sobre a outra.

Segundo Ghiglione e Matalon (1997), a competência técnica da entrevista refere-se à
capacidade do entrevistador para conduzir uma entrevista, utilizando técnicas
adequadas para conseguir respostas verídicas e dados válidos, conseguindo-se
manter no seu papel de investigador com a maior isenção e rigor possível.
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É através das entrevistas que se tem oportunidade de contrastar as informações
obtidas a partir da observação com as opiniões dos entrevistados. Esta ideia é
defendida por Sanmartín Arce (2003: 87), afirmando que “a entrevista pode ser
utilizada como veículo para desenvolver uma relação comunicacional com outra
pessoa, e retirar o significado de uma experiência”.

Neste estudo, optou-se pela entrevista semiestruturada, organizada por temas tal
como se apresenta mais abaixo. A classificação sobre as principais modalidades de
entrevistas é a que se descreve (Coller Porta, 2000: 81-82):
- Estruturada
Apresenta uma ordem rígida e estabelecida de perguntas concretas. Podem utilizar-se
como parte da estratégia de análise de um caso, embora sejam mais utilizadas em
trabalhos de campo de estudos genéricos.
- Aberta
É orientada e de carácter informal. Deve aplicar-se a entrevistados específicos. Não
deve apresentar limites temáticos e deve adotar uma forma espontânea. O
entrevistador pode levar consigo uma lista de temas a tratar e a forma de os abordar,
pode ser menos cuidadosa do que noutras circunstâncias porque geralmente entre o
entrevistado e o entrevistador desenvolve-se um clima de confiança.
- Semiestruturada
Deve conhecer-se também como entrevista em profundidade. Não é tão aberta como
a anterior nem está tão organizada como a primeira. A pessoa que investiga deve
levar um questionário preparado com perguntas abertas. As perguntas devem estar
agrupadas por temas e diferenciar claramente entre perguntas que procuram uma
opinião e as perguntas que procuram obter informação sobre algum acontecimento ou
dados concretos. A entrevista semiestruturada é a modalidade que foi utilizada nesta
investigação, sendo uma das mais usuais em trabalhos de investigação.

De uma forma geral, as entrevistas realizadas aos docentes apresentaram as
seguintes partes:
1. Uma pequena introdução, com o objetivo de se apresentar o objeto de estudo,
explicar as razões profissionais, o porquê da escolha daquela pessoa e não de
outra, no que consiste a entrevista e a duração aproximada da mesma.
2. Pequenas perguntas para estabelecer uma relação positiva de forma a motivar
o entrevistado. Em poucos minutos, a confiança ganha-se e desta maneira,
evitam-se perguntas agressivas ou comprometedoras.
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3. No desenvolvimento das perguntas, é importante seguir o guião, mas a
flexibilidade é algo que deve estar sempre presente. Quanto maior for a
clareza e objetividade das perguntas, mais informação credível se retira para a
investigação. Foi dado tempo adequado para que os entrevistados pudessem
responder.
4. Finalmente, procedia-se ao agradecimento pelo contributo prestado e
desejava-se felicidades no percurso formativo.

De referir que foram entrevistados cinco docentes do Instituto Politécnico de Leiria (um
por cada escola) e nove docentes da Universidade de Lisboa (um por cada faculdade),
perfazendo um total de 14 entrevistas. Os docentes referidos foram selecionados
segundo alguns critérios que pareceram ser os mais adequados para este estudo. O
primeiro critério foi o de selecionar um docente por escola ou faculdade, para se ter
uma representatividade o mais alargada possível das realidades presentes em ambas
as instituições, sobretudo ao nível das diferentes áreas do saber. O segundo critério
teve em conta a experiência e o contacto dos docentes com a população estudada.

No caso da UL, os elementos da Comissão Científica para o Acesso e Creditação de
Qualificações, que é constituída por um representante por cada faculdade, seria a
opção a considerar para estabelecer convites, até pelo facto destes representantes
serem responsáveis pela elaboração das Provas escritas e fazerem parte do júri das
entrevistas dos “Maiores de 23 anos”.

No que diz respeito ao IPL, decidiu-se ter um procedimento semelhante e optou-se
pelo convite direto a um docente por escola, dentro dos docentes que colaboraram nos
júri das Provas para “Maiores de 23 anos”. Estas condições poderiam à partida facilitar
a informação pretendida, permitindo obter dados relevantes.

Os docentes contactados mostraram disponibilidade para colaborar respondendo às
entrevistas.

Neste âmbito, foi elaborado um Guião de Entrevista aos docentes, que se aplicou de
igual forma a todos os docentes entrevistados e que pode ser consultado no anexo 2.

Após a realização das entrevistas e respetiva transcrição, fez-se a leitura de todos os
contributos para se estabelecer as categorias de análise. Nesta fase, foi importante
não perder de vista o problema e os objetivos definidos para este estudo. Para realizar
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as entrevistas aos docentes, foram definidos cinco temas, os quais estão organizados
por categorias e subcategorias que nos ajudaram a sistematizar e a retirar as
conclusões de uma forma mais detalhada e completa. Os temas definidos foram os
seguintes:
Tema 1 - Perfil dos estudantes “Maiores de 23 anos”
 Características Gerais


Antes da entrada no Ensino Superior



No decorrer do curso no Ensino Superior



Diferenças dos outros estudantes (dificuldades ou mais-valias)



Semelhanças com os outros estudantes



Casos de sucesso

Tema 2 - Acesso através das Provas para “Maiores de 23 anos”
 Potencial das Provas


Caracterização



Valor para o Ensino Superior

Tema 3 - Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
 Estratégias para superar dificuldades


Cursos Preparatórios



Oficinas de Preparação

Tema 4 - Comparação com outros países
 Outros mecanismos de acesso ao Ensino Superior


Diferentes formas de acesso



Outras faixas etárias

Tema 5 – Sugestões/Críticas
 Posições Políticas
No âmbito do primeiro tema definido, perfil dos estudantes “Maiores de 23 anos”,
pretendia dar-se conta das observações que os docentes fizeram desta população no
que diz respeito às suas características gerais, expectativas, comportamentos iguais
ou diferentes, mais-valias, etc., quando comparados com os outros estudantes do
regime geral e assim analisar o sucesso identificado.
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Foi igualmente dentro deste tema que se procurou estudar a forma como era visto o
sucesso e a satisfação da amostra da UL, segundo o olhar dos docentes e dos
estudantes.

O segundo tema a ser desenvolvido nas entrevistas foi, o acesso através das Provas
para os candidatos “Maiores de 23 anos”. Com este tema, pretendia-se em particular
obter a opinião dos docentes relativamente a esta nova forma de ingresso e perceber
qual o valor que lhes atribuíam para a população em si e para as instituições de uma
forma geral.
O terceiro tema “Envolvimento das Instituições de Ensino Superior”, pretendia analisar
o olhar dos entrevistados sobre a responsabilidade das IES face à preparação dos
candidatos antes do seu ingresso e mesmo durante a frequência dos respetivos
cursos superiores. Neste ponto, realçava-se a importância dos Cursos Preparatórios e
Oficinas de Preparação destinados a este público.
O quarto tema pretendia saber até que ponto os entrevistados conhecem “outras
formas de acesso” de adultos, praticadas noutros países e eventualmente a sua
comparação com a realidade portuguesa.

Por último, nas entrevistas abriu-se um campo aberto para sugestões ou críticas, para
que os entrevistados pudessem sentir-se à vontade para transmitir outras reflexões
que não tivessem sido abordadas ao longo da entrevista.

No que diz respeito às entrevistas realizadas aos estudantes, foram efetuadas 5 no
total. No IPL realizaram-se 3 entrevistas, duas delas realizadas a dois estudantes
pertencentes à licenciatura de Solicitadoria da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão. A terceira entrevista foi realizada uma aluna do curso de Serviço Social da
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Na UL, as entrevistas realizadas a
dois estudantes surgiram igualmente na sequência das entrevistas realizadas aos
docentes. Por outras palavras, os nomes dos estudantes foram sugeridos por vezes
pelos docentes.

Seguindo um modelo semelhante ao utilizado para os docentes, foi elaborado um
Guião de Entrevista para os estudantes, de forma a orientar as perguntas, tendo sido
construídas grelhas de registo da informação que se tratou por temas. Estes temas
abordavam o seguinte:
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Tema 1 - Perfil dos estudantes “Maiores de 23 anos”
 Características Gerais


Idade



Situação profissional



Curso superior que frequenta



Habilitações escolares antes do ingresso no ES



Razões por ter interrompido os estudos

Tema 2 – O que espera obter


Expectativas



Motivações

Tema 3 – Sentimentos no decorrer do curso superior


Dificuldades



Facilidades



Creditações da experiência profissional



Professores



Resultados obtidos



Médias



Sucesso e satisfação

Tema 4 – Preparação/acompanhamento


Curso preparatório



Oficinas de preparação

Tema 5 – Futuro
 Recomendações e contributos
 Comentários finais

Este guião apresentava uma parte introdutória para apresentar o contexto da
entrevista e os seus objetivos.

A segunda parte referia-se às questões, começando por se solicitar uma apresentação
geral do entrevistado, sobre o curso superior que frequentava e atividade profissional
no momento. De seguida, colocavam-se questões sobre as suas habilitações
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anteriores e os motivos por ter interrompido os estudos, expectativas e motivos para
voltar a estudar.

Dentro do contexto académico e para obter a opinião dos estudantes relativamente à
forma como analisavam o seu sucesso, perguntava-se sobre as dificuldades e
facilidades de aprendizagem e o processo de creditações obtidas.

Indagava-se também sobre os resultados obtidos, média de curso e comparação com
outros colegas.

A pergunta seguinte, tinha a ver com o contributo da instituição para a sua formação,
tanto ao nível da preparação antes do ingresso como do eventual acompanhamento
diferenciado durante a frequência do curso superior.
Por fim, surgia a pergunta sobre “Recomenda aos seus amigos e familiares o ingresso
ao ES pela via de acesso dos “Maiores de 23 anos”, deixando-se a possibilidade de
adicionar considerações finais.

Tal como já foi referido, as entrevistas realizadas aos docentes e aos estudantes
procuraram analisar e comparar as diferentes opiniões face à forma como estes
intervenientes veem o seu sucesso e satisfação. Comparou-se também as respostas
dadas pelos estudantes no questionário e nas entrevistas, no sentido de observar a
coerência.

A realização das entrevistas foi muito relevante, na medida em que cada entrevistado
se representa a si mesmo e à comunidade imediata onde se movimenta, significando o
coletivo dos “Maiores de 23 anos” que acederam pela via das Provas de acesso ao
ES. Nesta linha, com o resultado das entrevistas observou-se e compreendeu-se
melhor a realidade dos “Maiores de 23 anos” após o ingresso ao ES.

Esta técnica de recolha de dados trouxe uma valiosa informação ao trabalho de
investigação, já que e continuando a citar Sanmartín Arce (2003: 84), “a entrevista é
uma das técnicas qualitativas mais utilizadas para obter informação em estudos de
caso e para a compreensão do contexto”. Caracteriza-se por trazer mais-valia à
informação, de forma a proporcionar uma informação mais completa e versátil.
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É através desta técnica que se pode recolher dados sobre aspetos qualitativos da
população que se estuda: crenças, atitudes, opiniões e valores, que de outra forma,
não estariam ao alcance do investigador.

Para o tratamento das entrevistas realizadas aos docentes e aos estudantes,
construíram-se grelhas de taxonomia relativas aos conteúdos das respostas, tal como
apresentadas nos anexos de 3 a 6, junto de cada uma das entrevistas.

A análise de conteúdo das entrevistas encontra-se descrita no capítulo 6 desta
investigação, encontrando-se os textos integrais das entrevistas nos anexos referidos.

Os questionários aplicados e as entrevistas realizadas tiveram em conta a amostra
que passamos a caracterizar.

5.2.2.3. Amostra
Neste ponto, passamos a apresentar a amostra considerada para o questionário.
Como referido anteriormente, o âmbito deste estudo situa-se no Instituto Politécnico de
Leiria, considerando os estudantes 2Maiores de 23 anos” das suas cinco escolas
superiores: Escola Superior de Educação e Ciências da Educação, Escola Superior de
Tecnologia e Gestão, Escola Superior de Saúde, Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar e Escola Superior de Artes e Design e na Universidade de Lisboa,
que engloba os estudantes “Maiores de 23 anoa” nas nove Faculdades: Belas-Artes,
Ciências, Direito, Farmácia, Letras, Medicina Dentária, Psicologia, Institutos de
Educação e Geografia e Ordenamento do Território. A Faculdade de Medicina é a
única Faculdade onde a investigação não decorreu, pelo facto de não existirem vagas
disponíveis para “Maiores de 23 anos”.

Neste universo, no ano académico de 2011/2012, a população dos estudantes
“Maiores de 23 anos” que frequentavam os cursos superiores do IPL totalizava 1014
estudantes e na UL totalizava 694 estudantes.

Em qualquer investigação empírica, as condições sobre as quais se desenvolve uma
recolha de dados são fundamentais para garantir os resultados encontrados. Tentouse que as condições fossem semelhantes nas escolas e nas faculdades das duas
instituições estudadas.
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Recorrendo a uma amostra aleatória, o primeiro passo consistiu em encontrar o
número total da amostra. Aplicamos a fórmula para calcular uma amostra da
população finita (1014 no IPL e 694 na UL).

N

Np
( pm  ppob) 2  (Np  1)
1
z2  p q

Passamos a explicar os símbolos da fórmula da seguinte maneira:
N é igual ao tamanho da amostra.
Np é o tamanho da população finita; a saber 1014 estudantes no IPL e 694 na UL.
(pm-ppob) é a margem de erro tolerado que neste caso em concreto se situa em
1,5%.
Z é a pontuação tipificada que depende do nível de confiança aceite. Se o nível de
confiança for 5%, Z é igual a 1,96, e se for de 1% é igual a 2,58. No nosso caso,
utilizamos o primeiro valor.
p é a proporção da variável na população. Consideramos que a incidência de algum
tipo de transtornos no setor populacional estudado é de 10%, tal como nos
recomenda (Golberg, 1992).
q = 1-p
Neste estudo, a população “Maiores de 23 anos” é assim constituída pelos estudantes
do IPL e da UL que frequentavam os cursos do primeiro ciclo (licenciaturas). No IPL,
de um total de 1014 estudantes matriculados nos cursos superiores no ano académico
de 2011/2012, o tamanho da amostra mínima calculada foi de 611, distribuídos como
se apresenta no quadro seguinte:
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Quadro 31 – Distribuição da amostra dos questionários nas 5 Escolas Superiores do IPL
(2011-2012)
IPL

1
2
3
4
5

Campus

População

Amostra
prevista

Amostra
atingida

243
559
69

146
337
42

137
360
21

82

49

59

61

37

39

1014

611

616

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Leiria
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Leiria
Escola Superior de Artes e Design
Caldas da Rainha
Escola Superior de Turismo e Tecnologias do
Peniche
Mar
Escola Superior de Saúde
Leiria
Total

Fonte: Elaboração própria.

Embora se tivesse recebido 721 questionários respondidos, verificou-se que existiam
questionários, não devidamente concluídos ou em branco, pelo que se optou por se
considerar 616 questionários válidos.

Na UL, de um total de 694 de alunos matriculados nos cursos superiores, o tamanho
da amostra mínima calculada foi de 478 distribuídos, como se apresenta no quadro
seguinte.
Quadro 32 – Distribuição da amostra dos questionários nas 9 Faculdades da UL (20112012)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UL

Campus

População

Amostra
prevista

Amostra
atingida

Faculdade de Belas-Artes
Faculdade de Ciências
Faculdade de Direito
Faculdade de Farmácia
Faculdade de Letras
Faculdade de Medicina*
Faculdade de Medicina Dentária*
Faculdade de Psicologia
Instituto de Educação
Instituto de Geografia e Ordenamento
do Território

Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa

30
44
214
28
218
0
51
76
17

21
30
147
19
150
0
35
52
12

22
35
157
25
120
0
57
50
15

Lisboa

16

11

15

Total

694

478

530

NS/NR

34

*não ingressam “Maiores de 23 anos” na Faculdade de Medicina Na Faculdade de Medicina Dentária ingressam
apenas em dois cursos.
Fonte: Elaboração própria.

Optou-se por considerar a amostra final de 530 alunos, porque as respostas
incompletas referiam-se apenas à identificação da Faculdade, permitindo trabalhar
com um fator de segurança maior do que o previsto.
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Desta forma, trabalhamos nesta investigação com uma amostra total de 1146
questionários.

Relativamente à amostra das entrevistas aos professores e aos estudantes, realizouse um total de 19 entrevistas: 14 aos professores e 5 aos estudantes, de acordo com a
distribuição presente no quadro abaixo representado.
Quadro 33 – Distribuição da amostra das entrevistas realizadas aos docentes e aos
estudantes do IPL e da UL
Amostra das entrevistas
IPL

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Escola Superior de Artes e Design
Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar
Escola Superior de Saúde
UL

Faculdade de Belas-Artes
Faculdade de Ciências
Faculdade de Direito
Faculdade de Farmácia
Faculdade de Letras
Faculdade de Medicina*
Faculdade de Medicina Dentária**
Faculdade de Psicologia
Instituto de Educação
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

Campus

Docentes Estudantes

Leiria
Leiria
Caldas da Rainha
Peniche
Leiria

EA
EB
EC
ED
EE

EA
EB_EC

Total

5

3

Campus

Docentes Estudantes

Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa

EF
EG
EH
EI
EJ
0
EK
EL
EM
EN

ED

Total

9

2

TOTAL

14

5

EE

0

*Faculdade de Medicina, não existe ingressos para “Maiores de 23 anos”; ** Faculdade de Medicina Dentária, apenas
há ingresso de “Maiores de 23 anos” nos cursos de Higiene Oral e Prótese Dentária.
Fonte: Elaboração própria.

Ainda no contexto das entrevistas que se encontram transcritas nos anexos 3, 4, 5 e 6,
por uma questão de confidencialidade, optamos por não identificar os docentes pelo
nome próprio e apelido, mas sim, pela designação entrevistado (E) de “A” a “N”
(utlizamos14 letras). O mesmo procedimento foi tido em conta com os estudantes em
que consideramos entrevistado (E) de “A” a “E”(utilizamos 5 letras).
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No capítulo seguinte será analisado o sucesso e a satisfação dos “Maiores de 23
anos” nas duas IES, segundo a opinião dos docentes e dos estudantes, tendo por
base os questionários respondidos e as entrevistas realizadas.
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CAPÍTULO 6. O sucesso e satisfação dos estudantes
nos Cursos Superiores do IPL e
da UL

Tendo em conta a opinião dos docentes e dos próprios estudantes que foram
entrevistados e que responderam ao questionário online, este capítulo pretende-se
analisar a forma como é visto o sucesso e satisfação dos estudantes “Maiores de 23
anos” provenientes das diferentes modalidades de acesso e que frequentam os cursos
superiores do Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e da Universidade de Lisboa (UL).
O sucesso e a satisfação dos “Maiores de 23 anos” no Ensino Superior (ES) é um
tema que tem vindo a despertar interesse e a ser debatido pela sociedade em geral,
Instituições de Ensino Superior (IES), docentes e estudantes, devido ao acentuado
crescimento deste público no ES registado nos últimos anos.

Existem inúmeras conceções e diferentes perspetivas relativas ao sucesso e
satisfação e tal como referem Farsides e Woodfield (2003), a situação pode criar
alguns obstáculos à sua definição.

Todavia, embora se verifique que os olhares e as perspetivas são distintas, observa-se
que convergem para preocupações muito semelhantes: o insucesso académico, o
abandono, a satisfação face ao percurso académico, o tempo de conclusão, o
conhecimento que se possui acerca as expetativas, entre outros. Torna-se, desta
forma, relevante conhecer aspetos relacionados com o sucesso a diferentes níveis,
para que se possa melhorar o serviço prestado pelas IES e conhecer melhor a
satisfação da população adulta aqui considerada.
Para Tavares e Santiago (2001: 8), o sucesso é entendido, “não apenas o sucesso
escolar ou educativo mas também o sucesso pessoal, social e comunitário a vivenciar
pelo estudante universitário durante o tempo da sua vida no interior da academia”:
Assim a satisfação que os próprios estudantes revelavam sentir e que os professores
também reconhecem, está bastante ligada ao sucesso que aqui estudamos.

Esta é uma das definições que nos importa retratar porque remete para uma ideia
mais abrangente e que nos leva para um dos tópicos apontados por Brites Ferreira e
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vários colaboradores (Sucesso e Satisfação dos Estudantes Finalistas do IPL, 2012),
“conhecer a população estudantil que ingressa nas IES, identificando, por exemplo, as
suas condições sociodemográficas e os seus perfis”, maximizando os pontos fortes
destes estudantes. Nesta sequência, apresenta-se um estudo abrangente e holístico
que caracteriza por um lado a população e por outro, as várias dimensões que podem
estar relacionadas com o sucesso e satisfação destes estudantes.

Em primeiro lugar, analisa-se a situação referente ao IPL, à qual se segue o mesmo
modelo de análise para a UL.

6.1. No Instituto Politécnico de Leiria
Apresenta-se a análise descritiva relativa ao questionário aplicado aos estudantes,
seguida da respetiva análise inferencial. Ainda neste capítulo, apresenta-se a análise
de conteúdos resultante da aplicação das entrevistas aos docentes e aos estudantes.

6.1.1. Questionário
Relativamente ao questionário aplicado no IPL, os dados recolhidos são primários,
uma vez que foram recolhidos diretamente e aplicados aos estudantes que
ingressaram no IPL, através das Provas para “Maiores de 23 anos” e que se
encontravam a frequentar os cursos superiores.

Após as correções e sugestões apresentadas para o questionário online, quando
testado, este foi enviado a 1014 estudantes, através de uma plataforma informática,
solicitando-se o seu preenchimento e submissão.

Passado algum tempo, verificou-se que para obter as respostas desejadas, era
necessário insistir junto da população para que colaborassem no questionário,
reenviando o questionário por diversas vezes e realizando telefonemas nesse sentido.
O questionário dava instruções de preenchimento, de confidencialidade dos dados e
outras informações gerais para que os estudantes se pudessem orientar.

Após este reforço, obteve-se um conjunto um total 616 questionários respondidos, ou
seja aproximadamente 61% dos respondidos.
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Em termos de estrutura de questionário, esta encontra-se descrita no capítulo 5, mas
relembramos que o questionário se agrupa por questões formuladas em quatro
categorias: “Dados pessoais”, “Percurso escolar”, ”Percurso profissional” e “Dados
sobre a licenciatura”. A maioria das questões são perguntas fechadas, mas também
existem perguntas abertas, na tentativa de obter uma opinião mais alargada e
espontânea sobre os estudantes “Maiores de 23 anos”, conforme se verá de seguida.

6.1.2. Análise descritiva
Neste subcapítulo apresenta-se a análise descritiva dos dados relativos às respostas
dadas aos itens das quatro categorias do questionário.

Tendo em conta que as variáveis em presença são todas discretas, medidas por
escalas nominais e ordinais, a análise descritiva dos dados irá consistir na análise de
frequências e percentagens.

Começamos por apresentar os dados obtidos nas questões da primeira parte do
questionário, intitulada “Dados pessoais”.

6.1.2.1. Dados pessoais
Dentro desta categoria dos dados pessoais, estão inseridas questões ligadas à idade,
sexo, nacionalidade, concelho, agregado familiar e estado civil. A primeira análise que
é feita diz respeito à idade dos inquiridos, variando entre um mínimo de 23 anos e um
máximo de 65 anos verificando-se que a média de idades dos sujeitos da amostra se
situa nos 35,3 anos, conforme se pode observar no quadro que se segue.
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Quadro 34 – Média de idades dos estudantes da amostra do IPL

Média
Mediana
Desvio-padrão

35,3
35,0
29,0

Relativamente ao “Género” dos inquiridos que responderam ao questionário, este
estudo encontra-se ligeiramente mais representado pelo género feminino (50,5%) do
que pelo género masculino (49,5%), conforme se pode observar no gráfico a seguir.
Gráfico 6 – Percentagem de respostas à q

ã
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dos estudantes da amostra

do IPL

49,5

50,5

Feminino
Masculino

No que diz respeito à “Nacionalidade” dos respondentes, constata-se que a maioria
representa a nacionalidade portuguesa (97,4%), seguida pela nacionalidade brasileira
(1,3%).
Gráfico 7 – Percentagem de respostas à q

ã
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Outros
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PALOP

Portugal

Quanto à distribuição dos inquiridos por “Concelho de residência atual”, verifica-se
uma grande dispersão geográfica. O concelho de Leiria, era o mais representado
neste estudo, logo seguido pelos concelhos de Caldas da Rainha, Alcobaça e
Peniche.
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Gráfico 8 – Distribuição da frequência à questão
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Continuando a analisar o gráfico anterior, verifica-se que 363 dos inquiridos que
responderam ao questionário pertencem aos concelhos onde se encontram
localizadas as Escolas do IPL e os restantes 253, a concelhos fora das zonas
mencionadas.

Ao analisarmos o gráfico seguinte, verificamos que o agregado familiar dos sujeitos da
amostra do IPL, é constituído maioritariamente por três pessoas (29,1%) e por duas
pessoas (24,7%).
Gráfico 9 – Percentagem de respostas à q

ã

çã
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dos estudantes da amostra do IPL
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Quanto ao “Estado civil” dos sujeitos da amostra verifica-se no gráfico 10 que a
maioria é solteiro (48,4%), seguido pelo grupo que refere pertencer ao estado civil de
casado (41,4%).
Gráfico 10 – Percentagem de respostas à q

ã
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Em síntese, os 616 estudantes do IPL que responderam ao questionário online têm
em média 35 anos, são maioritariamente do sexo feminino, solteiros, de nacionalidade
portuguesa, concentram-se sobretudo no distrito de Leiria e pertencem a um agregado
familiar constituído maioritariamente por três pessoas.

6.1.2.2. Percurso escolar
De seguida, apresenta-se a análise descritiva dos dados relativamente à segunda
parte do questionário, designada “Percurso escolar”.

Neste âmbito e como se pode constatar no gráfico seguinte, face à questão colocada
“Qual o último estabelecimento de ensino que frequentou?”, verifica-se que 66,9% dos
inquiridos que responderam ao questionário frequentou o ensino público e cerca de
14,1% dos inquiridos frequentou Escolas Profissionais e Centros de Formação
Profissional. Destaca-se, neste âmbito, os inquiridos que revelam ser provenientes de
processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (9,1%).
Gráfico 11 – Percentagem de respostas à q

ã
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Quanto à pergunta “Antes de ingressar no IPL, qual era o seu nível de escolaridade ou
equivalente?”, verifica-se que a maioria dos inquiridos neste questionário era titular do
12.º ano de escolaridade (67,4%), sendo que 4,1% dos inquiridos referiu ter
frequentado o Ensino Superior.
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Gráfico 12 – Percentagem de respostas à q

ã
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No que diz respeito à questão colocada aos inquiridos sobre “Quantos anos esteve
sem estudar antes de ingressar no IPL?”, como se pode observar no quadro
subsequente, os inquiridos estiveram em média, cerca de 11 anos sem voltar a
estudar.
Quadro 35 –

é

A

dos estudantes da amostra do IPL

Média
Mediana
Desvio-padrão

11,26
10
8

No gráfico que se segue, apresenta-se a forma como os inquiridos “Tiveram
conhecimento das Provas “Maiores de 23 anos”. Os inquiridos destacam a internet
(53,7%), seguindo-se os amigos e familiares (51,6%).
Gráfico 13 – Percentagem de respostas à q
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Foi deixada uma pergunta aberta, identificada como “Outros”, para que os inquiridos
pudessem registar as suas opiniões sempre que o desejassem. Neste caso em
particular, o tipo de respostas repete as opções anteriormente apresentadas, à
exceção da indicação de 5 inquiridos que referem ter tido conhecimento das Provas
através da informação dada pelos professores.
De seguida, perguntava-se sobre a “Forma de ingresso no IPL”, verificando-se que a
maioria dos inquiridos assinalou as Provas “Maiores de 23 anos” como forma de
ingresso (58,3%), seguida da modalidade dos Concursos Especiais (40,7%).
Gráfico 14 – Percentagem de respostas à q

ã
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Representa-se de seguida, as respostas dadas à questão se “Antes de ingressar no
IPL, já se tinha candidatado ao ensino superior?”. Verificou-se que 74,7% dos
inquiridos responderam que nunca tinham apresentado uma candidatura ao ES e
25,3% revelaram já ter apresentado uma candidatura ao ES.
Gráfico 15 – Percentagem de respostas à q

ã
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No que se refere ao “Tipo de preparação” realizada antes de ingressar no ES, verificase que 47,9% dos inquiridos responderam que se prepararam autonomamente, e
47,4% referem ter frequentado o Curso Preparatório para “Maiores de 23 anos”.
Gráfico 16 – Percentagem de respostas à q

ã

Que tipo de preparação realizou

antes de ingressar no ES?

50

47,9

47,4

40
30

20
4,7

10
0
Curso Preparatório
para M23

Explicações

Preparação autónoma

Seguidamente, analisa-se as respostas dos inquiridos à questão “ Acha que estava
bem preparado para o Ensino Superior?”. Observa-se pelas respostas obtidas que a
maioria considerou que estava bem preparada (68,7%) para frequentar os cursos
superiores do IPL.
Gráfico 17 – Percentagem de respostas à questã
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Depois de responderem “Sim” ou “Não” nesta questão, solicitava-se aos inquiridos que
justificassem a resposta dada. Desta forma, o quadro seguinte apresenta as
justificações dadas para se considerarem estar bem preparados, destacando-se em
primeiro lugar, o número de respostas dadas relativas às boas bases escolares,
hábitos de leitura, escrita e reflexão (239), bem como aos contributos do Curso
Preparatório (132), e à importância da motivação (117).
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Quadro 36 – D

çã

f q ê

àq

Experi ênci a /co
nheci mento na
á rea

Curs o
Prepa ra tóri o;
Ofi ci na s

Boa s ba s es
(es col a res ,
há bi tos de
l ei tura , es cri ta
e refl exã o)

Pel os
res ul ta dos
obti dos

50

132

239

50

ã

B

. Porquê?

Voca çã o

Moti va çã o
(pers i s tênci a ,
tra ba l ho,
cons ci ênci a )

Experi ênci a
uni vers i tá ri a
a nteri or

16

117

57

De igual forma, seguem-se as respostas que fundamentaram a escolha do “Não” neste
item do questionário. Nota-se em particular, a consciência dos inquiridos no que diz
respeito à falta de bases, conhecimento, autonomia e o longo afastamento temporal
dos estudos, para se considerarem mal preparados.
Quadro 37 – Distribuição da freq ê
Fa l ta de tempo

1

Mui tos a nos
Fa l ta de Ba s es
Des moti va çã o
Di fi cul da de em a fa s ta do (fa l ta (conheci mento,
(s em ri tmo,
conci l i a r tudo de método de
a utonomi a
método)
es tudo
etc.…)

4

78

112

0

àq

ã

Fa l ta de s a úde

0

. P q ê?
Fa l ta de
Fa l ta de
cons ci ênci a
s egura nça /conf
dos s a cri fíci os
i a nça em s i

1

4

Fa l ta de
profes s ores
qua l i fi ca dos

Fa l ta de
ma teri a i s
peda g./Apoi o/i
ntegra çã o

0

10

Em síntese, os estudantes da amostra do IPL frequentaram maioritariamente o ensino
público, e são titulares do nível secundário, ingressaram através das Provas para
“Maiores de 23 anos” e nunca se tinham candidatado ao ES. A maioria preparou-se
para as referidas provas de forma autónoma, considerando que estava bem preparado
para o ingresso no ensino superior, justificado pelas boas bases escolares, hábitos de
leitura, escrita e reflexão.

6.1.2.3. Percurso profissional
Seguidamente, apresenta-se a análise descritiva relativamente à terceira parte do
questionário designada por “Percurso Profissional”.

Deste modo, na primeira pergunta colocada aos estudantes da amostra do IPL sobre
“Qual era a sua situação profissional quando ingressou no IPL?”, aproximadamente
três quartos dos inquiridos (72,7%) respondeu que se encontrava na situação de
estudante e era empregado a tempo inteiro, ou seja, trabalhadores-estudantes.
Salienta-se que 10,2% dos inquiridos, encontram-se em situação de desemprego e
3,1% são apenas estudantes.
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Gráfico 18 – Percentagem de respostas à q
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Quando se analisa a situação “Qual a sua atividade profissional atual”, verificou-se que
a maioria se encontrava centrada em atividades pertencentes ao grupo de Pessoal
Administrativo e Similares, segundo a Classificação Nacional de Profissões. Destacase o segundo grupo, pertencente ao grupo de Pessoal dos Serviços e Vendedores.
Gráfico 19 – Distribuição das frequências à q

ã
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No gráfico seguinte, encontram-se representadas apenas as respostas dos sujeitos da
amostra que referiram ter uma atividade profissional. Observou-se que 38% dos
inquiridos, desenvolvia uma atividade diretamente relacionada com o curso, enquanto
32,7% dos inquiridos desempenhavam uma atividade totalmente diferente do curso
que frequentavam.
Gráfico 20 – Percentagem de respostas à ques ã
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O gráfico a seguir representado, diz respeito à questão sobre “Qual o seu vínculo
contratual atual” em que os inquiridos revelam ter com a sua entidade empregadora.
Nesta investigação, 49,7% dos inquiridos assinalaram ter um vínculo contratual a
termo indeterminado.
Gráfico 21 – Percentagem de respostas à q

ã
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Em suma, no que diz respeito ao percurso profissional, a maioria dos sujeitos da
amostra do IPL são trabalhadores estudantes, têm uma atividade profissional
diretamente relacionada com o curso que frequentavam e apresentam um vínculo
contratual a termo indeterminado.

6.1.2.4. Dados sobre a licenciatura que frequenta
De seguida, apresenta-se a análise descritiva relativamente à quarta parte do
questionário designada por “Dados sobre a licenciatura que frequenta”.

Analisando o quadro abaixo representado, verifica-se que a maior parte dos sujeitos
da amostra do IPL (58,4%) frequentou a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do
IPL (ESTG), sendo a maior escola do IPL, com maior oferta formativa, conforme se
observou no capítulo 4 quando se procedeu à caracterização do IPL.
Gráfico 22 – Percentagem de respostas à q

ã
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Relativamente aos “Cursos de licenciatura” que os inquiridos frequentavam, os dados
mostram que o Curso de Solicitadoria da ESTG, era o curso mais representado nas
respostas dadas ao questionário (95), seguindo-se o curso de Marketing com 54
respostas e o de Contabilidade e Finanças com 43, conforme se destaca no gráfico
que se segue.
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Gráfico 23 – Distribuição da frequência à que ã
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Segue-se o gráfico relativo aos “Motivos” indicados pelos sujeitos da amostra do IPL
como razões para se candidatarem ao ES. Neste âmbito, verificou-se que a
necessidade de realização pessoal foi o motivo que mais mobilizou os inquiridos
(70,3%). O facto de estar integrado na área profissional que gostava de desenvolver
no futuro (47,2%) bem como o aumento de oportunidades de emprego, foram motivos
também bastante apontados.
Gráfico 24 – Percentagem de respostas à q

ã
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No que se refere às “Razões que levaram a escolher o curso que frequenta”, os
sujeitos da amostra do IPL (79,2%), revelaram que tiveram interesse pela área
profissional que o curso dá acesso
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Gráfico 25 – Percentagem de respostas à q

ã
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Esta pergunta abria espaço para que os inquiridos pudessem registar outros motivos
para além dos elencados que tivessem levado à escolha do curso. Nesta medida,
destaca-se a possibilidade de realizarem um melhor trabalho/atividade profissional e
poderem aprender mais, conforme se pode observar no quadro seguinte.
Quadro 38 – D

çã

f q ê

àq

O çã

Vocação

8

Obtenção

Receio

de

do

diploma

futuro

0

0

Aprender

Bons

mais

docentes

13

0

ã

R

õ

h

-

O
Melhor

Ser em

trabalho/atividade

pós-

profissional

laboral

18

3

EAD

2

Aumento
de salário

1

Em relação aos fatores relevantes para facilitar a progressão no curso, para 86,2%
dos inquiridos, o fator mais importante era ter bons docentes e 59,6% assinalavam o
acompanhamento adequado. De sublinhar igualmente a importância atribuída ao facto
do curso ser em horário pós-laboral, conforme se pode observar no gráfico que se
segue.
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Gráfico 26 – Percentagem de respostas à q
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Adicionalmente os inquiridos podiam sugerir outros fatores para justificarem a
progressão no curso, para além das sugestões apresentadas. O fator “trabalho” foi
sugerido seis vezes.
Quadro 39 – Distribuição da frequência à questã
g

para facilitar a sua

Si s tema
Bons
Bons
de
recurs os
profes s ores a va l i a çã o
di dá cti cos
a dequa do

3

3

3

Horá ri os
em Pós La bora l

Moti va çã o

2

2

Que fatores considera importantes

ã

– O çã

O

Mel hor
Fl exi bi l i da
Bom
a poi o a o
de da s
Ca pa ci da de
Tra ba l ho
a mbi ente
es tuda nte
enti da des
fi na ncei ra
Di s ci pl i na
tra ba l ha dor
pa trona i s

2

6

2

2

1

Tempo

Já ti nha
forma çã o
a ca démi ca
s uperi or

3

2

No gráfico seguinte, registou-se as “dificuldades sentidas” pelos inquiridos que
responderam ao questionário no decorrer do curso. Para 53,9% dos inquiridos
destaca-se a dificuldade na conciliação da vida profissional com a vida pessoal e
académica. A incompatibilidade de horários é também uma dificuldade referenciada
por 39,8% inquiridos e muito próximo em termos percentuais os problemas financeiros
(39%).
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Gráfico 27 – Percentagem de respostas à q
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No quadro que se segue pode observar-se outras dificuldades sentidas pelos
inquiridos. Verifica-se que os inquiridos identificam como dificuldade a questão dos
docentes preferirem realizar exames/avaliações em detrimento de outras formas de
avaliação (8) e a falta de tempo disponível para dedicar ao estudo (7).
Quadro 40 – Distribuição da f q ê

àq

ã

Que dificuldades tem sentido ao

longo do seu projeto de formação – O çã
Os profs
Fal ta
Matéri as
preferem
res pei to
que não
Nenhumas
exames .
por quem
s ervem
Pouco apoi o trabal ha para nada

5

8

6
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Enti dade
patronal

0

O

Di fi cul dade
Aces s o a
em
Horári os materi ai s
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mai s
de es tudo.
Tempo económi cas
técni ca
Probl emas
ajus tados Fal ta de
de s aúde.
TIC
Cans aço

7

1

0

1

2

4

Conci l i ar
trabal ho
com
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4

Seguidamente, representa-se a opinião dos inquiridos sobre o facto de se
considerarem “Tão bons alunos” quanto os seus colegas, vindos de outros percursos
regulares de ensino. Pode observar-se que a larga maioria dos inquiridos responde
que se considera tão bom quanto outro colega seu, vindo de um percurso regular de
ensino (83,4%).
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Gráfico 28 - Percentagem de respostas à q

ã
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Neste item solicitava-se uma justificação para a resposta dada. No que se refere às
respostas afirmativas, observa-se que os inquiridos admitem ter mais trabalho, no
entanto, conseguindo obter os mesmos resultados (82 respostas). Observa-se que 80
inquiridos revelam que a resposta dada se relaciona com os resultados obtidos.
Existem 79 inquiridos que revelam não haver diferença. Fatores como a experiência
de vida (66) e a motivação (58), são igualmente registados pelos inquiridos, como
elementos explicativos para se considerarem tão bons estudantes como os outros
colegas.
Quadro 41 – D

çã

f q ê

àq

ã

ra-se tão bom aluno como
,

outro colega seu vindo de um percurso regular de ensino?

q ê?

Médi a
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Frequênci a
de ens i no
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Moti vação

Tempo
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dos outros

Boas bas es

28

80

79

5

29

66

82
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4
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O quadro abaixo traduz a opinião dos inquiridos que não se consideram tão bons
estudantes como outros colegas vindos de outros percursos de ensino. Sentem mais
dificuldades (40) quando se comparam com os outros colegas. A falta de bases é
outro fator igualmente apontado por 34 inquiridos que responderam ao questionário.
Quadro 42 – D

çã
g

f q ê

àq

v

ã

Considera-se tão bom aluno como

g

? Nã ,

Fa l ta moti va çã o

Fa l ta m
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e horá ri os
compa tívei s

Pi ores
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0

34

40

4

3

q ê?
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Quanto à possibilidade de requererem a “Creditação da formação e experiência
profissional”, observa-se no gráfico que se segue que 57,8% dos inquiridos e
manifestavam a vontade de requerer a creditação da formação adquirida em contextos
profissionais.
Gráfico 29 – Percentagem de respostas à q

ã
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Nas respostas dadas à questão sobre “Quais os seus projetos profissionais quando
terminar o curso”, a maioria dos inquiridos (44,2%), pretende progredir na carreira e
aumentar o seu salário. É de notar que 31,2% dos inquiridos, pretende criar o seu
próprio negócio.
Gráfico 30 – Percentagem de respostas à q

ã
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A análise que se segue, reporta-se a “Que fatores contribuíram para escolher o
Instituto Politécnico de Leiria” por parte dos sujeitos da amostra do IPL. Observa-se
que 83,9% dos inquiridos apontaram a sua proximidade geográfica. Quanto ao facto
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de se tratar de uma instituição pública foi registado por 36,5% dos estudantes e o
prestígio do IPL por 32,1%.
Gráfico 31 – Percentagem de respostas à q

ã
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O quadro que se segue representa outras razões que levaram à escolha do IPL por
parte dos participantes. O facto de o IPL apresentar cursos em regime pós-laboral e
cursos de EaD (32), são outras das razões que levaram a que os inquiridos optassem
pelo instituto, bem como o reconhecimento do curso (24).
Quadro 43 – Distribuição da frequência à questão Q
h

I

Ser uma
Bons
Ins t.Pública
profes s ores com propinas
mais baixas

1

0

P

é
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3
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O
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4

De seguida, apresenta-se o gráfico que reflete sobre a questão “Voltaria a candidatarse ao ES nas mesmas condições”. A grande maioria dos inquiridos (95,2%) responde
que voltaria a candidatar-se ao ES nas mesmas condições.
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Gráfico 32 – P
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Para as respostas afirmativas, as justificações apresentadas pelos inquiridos foram o
facto de ser um processo acessível (acesso dos M23) e a única hipótese para muitos.
Revelam, ainda, tratar-se de um processo adequado e justo, tal como foi referido por
186 inquiridos. Para 170 inquiridos corresponde às expectativas, conforme se observa
no quadro que se segue.
Quadro 44 – Distribuição da frequência à questão V
çõ
Corres ponde Cons ciência
às expectativas
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No caso das respostas negativas, verifica-se que 14 dos inquiridos refere o facto de
ser um processo desmotivador e difícil (Nestas respostas o processo a que os
estudantes se referem, é o das Provas que têm de realizar).
Quadro 45 – Distribuição da frequência à questão V
çõ
Não exis te
a oferta em
pós .laboral

1
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0

1
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inquiridos

se
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“Correspondência entre as competências adquiridas e as expectativas iniciais”.
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Observa-se no gráfico seguinte que 76,6% dos inquiridos afirmavam existir
correspondência entre as competências adquiridas e as expectativas iniciais.
Gráfico 33 – Percentagem de respostas à q
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No caso das respostas positivas, os inquiridos justificaram a correspondência
verificada com base na evolução das competências adquiridas (152 respostas).
Quadro 46 – Distribuição da frequência à questão A
à
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Há
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No caso das respostas negativas, os inquiridos consideraram que o curso não os
preparava havendo poucas competências e poucas exigências (53 respostas),
seguindo-se a crítica face aos docentes pouco qualificados (16 respostas).
Quadro 47 – Distribuição da frequência à questão A
à
Muita matéria.
Não prepara. Poucas
Difícil
competências .
acompanhamento.
Poucas exigências
Os Trab-Es t. não
cons eguem

53

7

ê

? . Nã ,

ê

q

q ê?

Muita
teoria

Profes s ores
pouco
qualificados

Des is ti

Des motivação

11

16

1

12
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O gráfico seguinte traduz os resultados obtidos na escala “Classifique o seu grau de
satisfação/sucesso no curso” e, conforme se pode comprovar, 53,5% dos inquiridos
encontravam-se bastante satisfeitos com o curso frequentado no IPL.
Gráfico 34 – Percentagem de respostas à q

ã

Classifique o seu grau de

f çã /

60

53,5

50

40

28,7

30
20

12,7
1

4,1

Nada
satisfeito

Pouco
satisfeito

10
0

Satisfeito

Bastante
satisfeito

Muito
Satisfeito

Por fim, apresenta-se um quadro resumo sobre os comentários gerais e outras
sugestões que alguns inquiridos da amostra quiseram registar.
Quadro 48 – D
O curs o M23
foi um bom
contri buto

1

çã

Fal ta de
Bai xar o
Curs os em cus to das
Pós propi nas
Mai s
l aboral /ho para os
exi gênci a
rári os
al unos
compatívei que não
s
reprovam

1

18

3

f q ê

Profes s ores
devem
res pei tar
mai s os TE

18

àq

ã

mentários e

g

õ

Os M23
O PL tem que
Boa
s ão
mel horar
Deve
i ni ci ati va
Alterar o
normal Cadei ras +
(Canti nas ,
Rees truturar
haver
e funci onaregi me de
EaD
mente os
práti cas
Bol s as ;
o curs o
i ncenti vo
mento do
aval i ação
mel hores
Académi cos ;
ao es tudo
IPL
al unos
es taci onamento)

7

21

4

25

7

35

17

8

Em termos de comentários, verifica-se que 35 registos dos inquiridos sugeriram uma
reestruturação do curso superior que frequentavam, bem como a melhoria de serviços
específicos do IPL, como cantinas, bolsas de apoio e estacionamento.

Em síntese, relativamente à licenciatura que os sujeito da amostra do IPL
frequentavam, verificou-se que a maioria frequentou a ETG, no curso de Solicitadoria.
Os motivos para ingressar no ES estiveram relacionados com a realização pessoal e
com o interesse pela área profissional a que o curso dava acesso. Os bons
professores, foram considerados fatores essenciais para facilitar a progressão do
curso. Sublinharam como dificuldades a conciliação com a vida profissional e familiar.

Consideraram-se tão bons alunos como outros colegas seus vindos de percursos
regulares de ensino e gostariam de obter creditações da sua experiência profissional.
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Após a formação revelaram que gostariam de progredir na carreira e aumentar o seu
salário. Optaram pelo IPL, devido à proximidade geográfica e pela oferta de cursos em
regime pós-laboral e em EaD. Revelaram que voltariam a candidatar-se ao ES nas
mesmas condições, sublinhando que existiam correspondência entre as competências
adquiridas e as expectativas iniciais. Sentem-se bastante satisfeitos.

Após a análise descritiva feita aos questionários aplicados aos estudantes da amostra
que frequentavam os cursos superiores do Instituto Politécnico de Leiria, procede-se à
análise inferencial dos dados.

6.1.3. Análise inferencial
A intenção de qualquer investigação é a de produzir inferências válidas a partir dos
dados obtidos, tratando-se de uma indução efetuada a partir de factos constatados
(Sousa, 2005).

Osgood e colaboradores (1957) distinguem dois tipos de inferências: as gerais, em
que o problema de investigação é colocado de modo mais geral e as específicas em
que o problema de investigação é colocado de forma mais restrita. Para se obterem as
inferências, é necessário efetuar-se uma análise de conteúdo sobre a análise de
conteúdo inicial.

Procurou-se cruzar as variáveis mais significativas que pudessem ajudar a encontrar
as explicações necessárias para os objetivos pretendidos, recorrendo a tabelas de
contingência para testar a relação entre as mesmas. Neste sentido, utilizou-se sempre
que possível, o teste de Qui-quadrado o qual permite confirmar a evidência de uma
aparente tendência e verificar a existência (ou não) de relações de dependência entre
as variáveis. Ao cálculo deste teste estão subjacentes as seguintes hipóteses: a
hipótese nula (H0) que considera variáveis independentes e a hipótese alternativa (H1)
na qual as variáveis não são independentes e apresentam relação.

Apresenta-se de seguida, em forma de esquema as variáveis em análise neste estudo,
envolvendo os estudantes do IPL no ano letivo de 2011/2012.
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Ilustração 8 – Variáveis em estudo na análise inferencial dos estudantes da amostra do
IPL
Conhecimento e competências
Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Média de anos sem estudar
Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Tipo de preparação antes de ingressar no ES
Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Considera-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um percurso regular de ensino
Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Bons professores como fator de progresso
Dificuldades na conciliação com a vida familiar e profissional
Considera-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um percurso regular de ensino
Competências adquiridas e correspondência com as expectativas
Considera-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um percurso regular de ensino
Tipo de preparação antes de ingressar no ES
Considera-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um percurso regular de ensino
Motivos e expectativas
Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Motivos que o levaram a candidatar-se ao ES
Satisfação e expectativas
Grau de satisfação/sucesso
Competências adquiridas e correspondência às expectativas iniciais
Fonte: Elaboração própria.

Em algumas das variáveis estudadas foram observados dados omissos. Porém a
proporção de dados omissos em cada variável e para cada cruzamento entre
variáveis, foi sempre inferior a 10%. Tendo como princípio a máxima preservação do
tamanho da amostra foi utilizado o método pairwise, que consiste em utilizar todos os
casos válidos para cada par de variáveis (Allison, 2002).Todos os testes realizados ao
longo deste estudo utilizaram o nível de significância de 5%.
No primeiro cruzamento efetuado analisa-se a correspondência entre o “Nível de
escolaridade antes de ingressar no Ensino Superior” e a “Média de anos sem estudar”.
Relativamente à variável “Média de anos sem estudar”, trata-se uma variável com
nível de mensuração intervalar. A prova usada nesta circunstância foi a Análise de
Variância (ANOVA). Trata-se de uma prova estatística paramétrica e, por isso, tem
como pressupostos a distribuição normal da variável intervalar e a homocedasticidade
(igualdade de variâncias). Relativamente à distribuição da variável, podemos aqui
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fazer apelo ao teorema do limite central ou teorema de Lindeberg-Lévy, que nos
garante que para amostras grandes a distribuição da média da amostra, tende para a
normalidade (Murteira, Ribeiro, Silva e Pimenta, 2001).

A homocedasticidade foi testada com o teste de Levene (Howell, 2010). Os outliers
têm um impacto relevante nos resultados e foram, por isso, estudados. Considerámos
outliers observações que se distanciassem ±3 DP (Desvio padrão) da média (Hair,
Anderson e Tatham, 1995).

Com o critério definido não foram identificados outliers inferiores mas foram
identificados cinco outliers superiores. Os cinco sujeitos identificados não foram
considerados neste cálculo.
Detemo-nos agora na variável “Nível de escolaridade antes de ingressar no ES”, que é
uma variável ordinal. Trata-se de uma variável com seis níveis, conforme se pode
observar no quadro 48, o que por si só não é problemático dado o tamanho da
amostra, mas o número de sujeitos por nível é muito distinto. O grupo com menor
número de sujeitos é o “ensino superior” (n=25) e o grupo com maior número o “12.º
ano” (n=414). A alternativa não paramétrica à ANOVA, o teste Kruskal-Wallis, não tem
associados testes post hoc, essenciais para a compreensão dos resultados. Optámos,
então, por calcular a ANOVA com a correção de Brown-Forsythe (Vallejo e Escudero,
2000).
Quadro 49 – Médias, desvios-padrão e ANOVA do número de anos sem estudar e do
nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Nível de escolaridade antes de
ingressar no ES

n

Média de
anos sem
estudar

7º ano ao 9º ano

31

17,03

10º ano

25

9,08

11º ano

82

12,59

8,73

7º-9º>CEF p= .002** ;

12º ano
Cursos de Especialização
Tecnológica
Ensino Superior

414

10,77

7,14

7º-9º>ES p= .025* ;

33

5,88

5,17

11º>CEF p= .000** ;

25

10,16

7,25

12º>CEF p= .000** .

DP

F#

p

Post hoc

8,73 9,007 .000** 7º-9º>10º p= .002** ;
5,45
7º-9º>12º p= .005**

* p<.05; ** p<.01; # Foi usada a correção de Brown-Forsythe.
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Utilizando o teste estatístico referido, e conforme se pode verificar no quadro anterior,
foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as médias do tempo
sem estudar, em função de todos os níveis de escolaridade.

A média de anos sem estudar dos estudantes que ingressaram com habilitações entre
o 7º e o 9º ano, foi estatisticamente superior às médias dos que ingressaram com o
10.º ano (p=.002), com o 12º ano (p=.005), com o CET (p=.002), e com o ES (p=.025).
No segundo cruzamento efetuado, analisa-se a correspondência entre o “Nível de
escolaridade antes do ingresso no ES” e o “Tipo de preparação antes de ingressar no
ES”.

Já vimos que a variável nível de escolaridade é aqui tratada como ordinal, e a variável
tipo de preparação antes de ingressar no ES é nominal. Começamos por elaborar a
tabela de contingência correspondentes a estas variáveis. A apresentação das
variáveis na tabela não é aleatória. Reynolds (1984) no seu livro Analysis of Nominal
Data, guia-nos na construção da tabela de contingência. Por convenção em coluna é
apresentada a variável independente e em linha é apresentada a variável dependente.

Para o cálculo de Qui-quadrado as células da tabela de contingência não devem ter
frequências esperadas inferiores a 5. Nas variáveis em estudo, cinco células (27.8%)
têm frequências esperadas inferiores a 5. Analisando as frequências nos níveis das
variáveis, verificamos que o nível “explicações” da variável tipo de preparação foi
assinalada apenas por 29 sujeitos e contribui com quatro células com frequências
esperadas inferiores a cinco. Esta categoria foi excluída do cálculo. A título
informativo, os estudantes que mais recorreram a explicações foram os que
ingressaram com o 12.º ano de escolaridade (65,5%).
Quadro 50 – T

v

ingressar no ES

áv

Nível de escolaridade antes de

Tipo de preparação antes de ingressar no
Nível de escolaridade antes de ingressar no ES

Tipo de preparação antes de
ingressar no ES
Curso Preparatório para M23
Preparação autónoma
Totais

7º ano/9º ano

10º ano

11º ano

12º ano

CET

ES

Totais

20

19

40

196

13

4

292

64,5%

73,1%

51,9%

49,5%

40,6%

16,0%

49,7%

11

7

37

200

19

21

295

35,5%

26,9%

48,1%

50,5%

59,4%

84,0%

50,3%

31

26

77

396

32

25

587

2

( (5)=20,979, p=.001)

233

De forma a avaliar se as duas variáveis consideradas são independentes, aplicou-se o
teste de Qui-quadrado e face ao resultado obtido este foi estatisticamente significativo,
o que nos permite afirmar que as duas variáveis estão relacionadas.

A leitura das proporções de resposta não nos indica se as diferenças são
estatisticamente significativas. Quando o teste de Qui-quadrado é estatisticamente
significativo não nos informa entre que células a diferença é significativa. Isto significa
que sendo o Qui-quadrado um teste omnibus, testa as diferenças entre todas as
células da tabela de contingência em estudo. Basta que entre duas das células as
diferenças sejam estatisticamente significativas que o teste omnibus vai ser
significativo,

não

identificando

contudo,

entre

que

células

a

diferença

é

estatisticamente significativa.

A análise dos resíduos padronizados pode dar pistas mais seguras para a
interpretação. O resíduo é a diferença entre as frequências observadas e as
frequências esperadas para cada célula e é convertido para um z-score. Se o valor do
resíduo padronizado estiver dentro do intervalo 1,96 a -1,96 a diferença entre a
frequência esperada e a frequência observada para a célula em causa não é
estatisticamente significativa. Se o resíduo padronizado for superior a 1,96 ou inferior a
-1,96 então a diferença é significativa e p<.05. Se for superior a 2,58 ou inferior a -2,58
então é significativo e p<.01. Se o resíduo padronizado for positivo significa que a
frequência observada foi superior à esperada, se for negativo então a frequência
esperada foi superior à observada.

Nos estudantes que vieram do Ensino Secundário e frequentaram o Curso
Preparatório para “Maiores de 23 anos”, o resíduo padronizado foi de -2,4, ou seja,
foram observados menos sujeitos na célula do que seria de esperar se as variáveis
fossem independentes. Enquanto para aqueles que fizeram preparação autónoma, o
resíduo padronizado foi de 2,4, ou seja, valores estatisticamente significativos para
p<.05. Neste caso, a célula obteve uma frequência observada superior à que seria
esperada.
Segue-se o resultado relativo ao cruzamento entre o “Nível de escolaridade antes de
ingressar no ensino superior” e “Considera-se tão bom aluno como outro colega seu,
vindo de um percurso regular de ensino”.
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Quadro 51 –Tabela com o cruzamento das variáve
ingressar no ES

Nível de escolaridade antes de

Considera-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um
percurso regular de ensino

Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Considera-se tão bom aluno
como outro colega seu vindo 7º ano/9º
de um percurso regular de
ano
ensino
28
Sim
84,8%
Não

10º ano

11º ano

12º ano

CET

ES

Totais

19

70

336

29

25

507

70,4%

84,3%

82,6%

87,9%

100,0%

83,4%

5

8

13

71

4

0

101

15,2%

29,6%

15,7%

17,4%

21,1%

0,0%

16,6%

33

27

83

407

33

25

608

Totais
(2(5)=9,072, p=.106)

Aplicou-se de novo o teste de Qui-quadrado e face ao valor obtido, este não foi
estatisticamente significativo. Duas células apresentaram frequências esperadas
inferiores a 5 (16,7%). Contudo, mantivemos o cálculo uma vez que a proporção é
baixa e os valores das frequências esperadas estavam próximos de 5 (4,5 e 4,2) e
assim observamos que há tendência para observar no quadro acima que os
estudantes que ingressaram com o 10.º ano de escolaridade apresentam uma
percentagem mais baixa (70,4%) que os outros estudantes que ingressaram com
outros níveis de escolaridade relativamente a esta questão.
O quadro seguinte apresenta o cruzamento entre o “Nível de escolaridade antes de
ingressar no ES” e a opção de “Bons docentes como fator de progresso”.
Quadro 52 – T

v

ingressar no ES

áv

Nível de escolaridade antes de

Bons docentes como fator de progresso

Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Bons professores
como fator de
progresso
Sim
Não
Totais

7º/9º ano

10º ano

11º ano

12º ano

CET

ES

Totais

30

24

75

358

23

21

531

90,9%

88,9%

90,4%

86,3%

69,7%

84,0%

86,2%

3

3

8

57

10

4

85

9,1%

11,1%

9,6%

13,7%

30,3%

16,0%

13,8%

33

27

83

407

33

25

616
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Não foi aplicado o teste de Qui-quadrado devido ao facto de 4 células (33,3%) terem
frequências esperadas inferiores a 5.

Contudo, observando o quadro acima, verifica-se uma tendência para a oscilação nos
estudantes que se apresentaram como titulares de um CET em que consideraram os
bons docentes como fator de progresso a um nível percentual inferior aos restantes
alunos com outros níveis de escolaridade.
Analisa-se de seguida o cruzamento entre a variável “Dificuldades na conciliação com
a vida familiar e profissional” e a variável “Considera-se tão bom aluno como outro
colega seu, vindo de um percurso regular de ensino”.
Quadro 53 – Tabela com o cruzamento d v
vida familiar e profissional

áv

Dificuldades na conciliação com a

Considera-se tão bom aluno como outro colega seu vindo
de um percurso regular de ensino

Dificuldades na conciliação com a
vida familiar e profissional
Considera-se tão bom aluno
como outro colega seu vindo de
um percurso regular de ensino
Sim
Não
Totais

Sim

Não

Totais

273

234

507

82,2%

84,8%

83,4%

59

42

101

17,8%

15,2%

16,6%

332

276

608

(2(1)=0,710, p=.400)

À semelhança de situações anteriores, aplicou-se novamente o teste de Qui-quadrado
mas de acordo com o resultado obtido, este não foi estatisticamente significativo.
Contudo, podemos observar no quadro acima, que em termos percentuais há uma
maior tendência para aqueles que se consideram ser tão bons alunos como outro
colega seu, vindo de um percurso regular de ensino e as dificuldades na conciliação
com a vida familiar e profissional.
De seguida, analisa-se o cruzamento entre a variável “Competências adquiridas
correspondentes às expectativas iniciais” e a variável “Considera-se tão bom aluno
como outro colega seu, vindo de um percurso regular de ensino”.
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Quadro 54 – T

v

correspondem às expectativas

áv

Competências adquiridas

Considera-se tão bom aluno como outro

colega seu, vindo de um percurso de ensino

Competências adquiridas
correspondem às expectativas
iniciais
Considera-se tão bom aluno
como outro colega seu, vindo de
um percurso regular de ensino
Sim
Não
Totais

Sim

Não

Totais

399

108

507

85,6%

76,6%

83,5%

67

33

100

14,4%

23,4%

16,5%

466

141

607

(2(1)=6,410, p=.011)

Mais uma vez, para avaliar se as duas variáveis consideradas são independentes, foi
aplicado o teste de Qui-quadrado e, face aos resultados obtidos, este foi
estatisticamente significativo o que nos permite afirmar que as duas variáveis estão
relacionadas.

Observamos uma maior proporção de estudantes que não se considera tão bom aluno
como os colegas e para quem as competências adquiridas não correspondem às
expectativas iniciais (23,4%) do que para aqueles para quem as expectativas
correspondem às expectativas iniciais (14,4%).

Para os estudantes que não se consideram tão bons alunos como os colegas vindos
de outros percursos e para quem as competências adquiridas não correspondem às
expectativas foi obtido um resíduo padronizado de 2,0 (p<.05).
De seguida apresenta-se o cruzamento entre a variável “Tipo de preparação antes
ingressar no ES” e “considera-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um
percurso regular de ensino”.
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Quadro 55 – Tabela com o cruzamento das variáveis T
ingressar

reparação antes de

-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de outro
percurso regular de ensino

Tipo de preparação antes de ingressar no ES
Considera-se tão bom aluno como
outro colega seu vindo de um
percurso regular de ensino
Sim
Não
Totais

Curso
Preparatório
para M23

Explicações

Preparação
autónoma

Totais

220

27

260

507

76,1%

93,1%

89,7%

83,4%

69

2

30

101

23,9%

6,9%

10,3%

16,6%

289

29

290

608

(2(2)=21,206, p=.000)

Tal como na situação anterior, aplicou-se o teste de Qui-quadrado para avaliar se as
duas variáveis são independentes e perante os dados obtidos, este teste foi
estatisticamente significativo permitindo-nos afirmar que as duas variáveis estão
relacionadas. Uma célula (16,7%) obteve a frequência esperada de 4,8.
Para alunos do curso preparatório que assinalaram “Não”, foi obtido um resíduo
padronizado significativo, pois p<.01 (3,0). Para os alunos que fizeram preparação
autónoma e assinalaram “Não”, o resíduo padronizado foi -2,6, significativo, pois p<.01
Há significativamente mais sujeitos na célula relativa à preparação autónoma a
considerar-se tão bom aluno, do que seria de esperar se a distribuição dos sujeitos
tivesse sido aleatória (considerando independência entre as variáveis).
Passamos a descrever os resultados do cruzamento entre a variável “Nível de
escolaridade antes de ingressar no ES” e a variável “Motivos que o levaram a
candidatar-se ao ES”.
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Quadro 56 – Tabela com o cruzamento das variáveis "Nível de escolaridade antes de
ingressar no ES" e "Motivos que o levaram a candidatar-se ao ES"

Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Motivos que o levaram 7º ano/9º
a candidatar-se ao ES
ano
6
Garantia de Saida
profissional
18,2%
Integrado na área
profissional do futuro
Vocação
Localização
Realização Pessoal
Aumento de
oportunidades
Necessidade de
aprofundar
conhecimentos
Estudar assuntos de
interesse c/ mais
profundidade

2

10º ano

11º ano

12º ano

CET

ES

Total

p

3

11

73

7

3

103

2,481 .779ns

11,1%

13,3%

17,6%

13

12

31

213

291

9,028 .108 ns

39,4%

44,4%

37,3%

51,3%

5

6

18

79

118

1,769 .880 ns

15,2%

22,2%

21,7%

19,0%

4

7

19

96

137

3,381 .641 ns

12,1%

25,9%

22,9%

23,1%

24

23

66

289

433

14,45

72,7%

85,2%

79,5%

69,6%

12

11

38

183

278

6,468 .263 ns

36,4%

40,7%

45,8%

44,1%

16

6

31

179

48,5%

22,2%

37,3%

43,1%

14

12

39

182

42,4%

44,4%

47,0%

43,9%

21,2% 12,0%
12

10

36,4% 40,0%
7

3

21,2% 12,0%
5

6

15,2% 24,0%
17

14

.013*

51,5% 56,0%
21

13

63,6% 52,0%
13

4
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12,4

.030*

39,4% 16,0%
8

12

267

5,642 .343 ns

24,2% 48,0%

ns (não significativo)…. * p<.05;

Passamos a descrever os resultados da aplicação de Qui-quadrado em todas as
variáveis indicadas no quadro acima.

Aplicou-se o teste do Qui-quadrado e de acordo com os resultados obtidos, este não
foi estatisticamente significativo nos seguintes motivos: “Integrado na área profissional
que gostava de desenvolver no futuro”, “Localização geográfica da instituição de
ensino próxima da área de residência”, “Aumento das oportunidades de emprego”, e
“Estudar assuntos do seu interesse com mais profundidade”.

De igual forma, o teste do Qui-quadrado também não foi estatisticamente significativo
no motivo “Garantia de saída profissional”. Neste motivo duas células apresentaram
frequências esperadas inferiores a 5 (16,7%). Contudo, mantivemos o cálculo por a
proporção ser baixa, os valores das frequências esperadas estarem próximos de 5
(4,5 e 4,2) e a amostra ser grande.
O Qui-quadrado não foi significativo no motivo “Sempre achou que era esta a sua
vocação”. Neste motivo uma célula apresentou frequência esperada inferiores a 5
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(8,3%), contudo, mantivemos o cálculo por a proporção ser baixa e o valor da
frequência esperada estar próxima de 5 (4,8).

Ao aplicar-se novamente o teste de Qui-quadrado, este foi significativo no motivo
“Realização pessoal” (2(6)=14,447, p=.013). Na análise dos resíduos padronizados
apenas os estudantes vindo do CET e que não assinalaram esta opção obtiveram um
valor significativo para p<.05 (2,0).
O Qui-quadrado foi igualmente significativo no motivo “Necessidade de aprofundar
conhecimentos para melhor desempenho na profissão” (2(6)=12,402, p=.030).
Nenhum resíduo padronizado foi significativo.
Segue-se o quadro que apresenta o resultado cruzamento entre a variável “Grau de
satisfação/sucesso” e a variável “Competências adquiridas correspondem às
expectativas iniciais”.
Quadro 57 – Tabela com o cruzam

v

áv

G

f çã /

Competências adquiridas correspondem às expectativas iniciais"
Grau de satisfação/sucesso no curso

Competências
adquiridas
correspondem às
expectativas

S/N

Média de
grau de
satisfação

DP

Moda

Mean
rank

U MannWhitney

p

Sim

3,9

0,7

4

330,7

20397

.000**

Não

3,3

0,9

3

215,7

**p<.01

A variável grau de satisfação é uma variável ordinal, com cinco níveis que variam de
“nada satisfeito” a “muito satisfeito”. Dado o nível de mensuração da variável foi
selecionada uma prova estatística não paramétrica, o U de Mann-Whitney.

Na análise descritiva apresenta-se a média e o desvio-padrão, porém a média não é o
melhor descritor para uma variável ordinal e, por isso, apresenta-se também a moda e
o mean rank (inerente ao cálculo do U de Mann-Whitney).

Aplicando-se a prova estatística referida e tendo em conta o resultado obtido (p=,000)
verifica-se que este foi estatisticamente significativo, o que nos permite afirmar que as
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duas variáveis estão relacionadas, no sentido em que os graus de satisfação são
distintos

consoante

a

resposta

dada

às

“Competências

correspondem

às

expectativas”. Por outras palavras, quanto mais satisfeitos mais consideram que as
competências adquiridas correspondem às expectativas.

Em síntese, relativamente à análise inferencial, observou-se que são os estudantes da
amostra do IPL titulares de menores habilitações escolares, aqueles que ficam mais
anos sem retomar os estudos. São maioritariamente os estudantes que frequentaram
o 7º, 8º, 9º e 10º ano que procuraram mais o curso preparatório M23. Por sua vez os
estudantes com maior habilitação preparam-se de forma mais autónoma. A realização
pessoal e a necessidade de aprofundar conhecimentos, são fatores motivacionais
sobretudo para os estudantes titulares do 12ºano de escolaridade.

6.1.4. Análise do sucesso e satisfação

Passamos a observar o sucesso e satisfação no que diz respeito aos resultados da
análise descritiva e no subcapítulo seguinte aos resultados da análise inferencial.

6.1.4.1. Discussão dos resultados da análise descritiva
É através do estudo de investigação e com a análise dos dados obtidos através dos
questionários que se verifica que os objetivos que se pretendiam atingir com este
método foi alcançado. Na verdade, obtendo-se 616 respostas, é possível caracterizar
os estudantes “Maiores de 23 anos” que frequentam os cursos superiores do Instituto
Politécnico de Leiria, e conhecer aspetos que estão na base do seu sucesso e da sua
satisfação.

Relativamente à análise descritiva, nos dados pessoais, constata-se que a média de
idades dos estudantes desta amostra, se situa nos 35 anos de idade e não em idades
mais jovens, próximas dos 23 anos, como parece estar muitas vezes associado.
Regista-se nesta instituição apenas um aluno que tem 23 anos, no universo de 616
inquiridos e 14 indivíduos que têm 24 anos (mais próximos do limite de idade permitido
para o acesso dos “Maiores de 23 anos”). Dois indivíduos têm a idade de 65 anos.
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Da amostra de estudantes, constata-se que existe uma maior presença do sexo
feminino (50,5%) relativamente ao sexo masculino, como aliás tem sido tendência nos
últimos anos no ensino superior português.

Em termos de nacionalidade, a maioria (97,4%) apresentou a nacionalidade
portuguesa e em termos de localização geográfica, a maior parte dos estudantes da
amostra provém dos concelhos onde estão sediadas as Escolas do IPL. Neste sentido,
o concelho de Leiria, abrange o maior número de estudantes desta amostra, o que
reforça a opinião dada, de que um dos fatores mais importantes que contribuíram para
a escolha do IPL, foi a proximidade geográfica.

Verificou-se que a maioria do agregado familiar destes estudantes era composto por 3
pessoas (29,1%) e que 48,4% pertencia ao estado civil de “solteiros”, o que revela que
muitos estudantes poderão ainda viver em casa dos seus pais e/ou familiares.

A análise do percurso escolar destes estudantes, permitiu concluir que 66,9%
frequentou o ensino público. É de notar que 10,4% provém de Escolas profissionais e
9,1% de Processos de RVCC, (Processo recente em Portugal desenvolvido em
centros de RVCC ou CNO ) ou seja, cursos/modalidades equivalentes ao 12.º ano de
escolaridade.

Conclui-se que 67,4% dos participantes possuía o 12.º ano de escolaridade quando
ingressou no ES, afastando a opinião de que estes estudantes, na sua maioria não
são titulares do nível secundário. Conclui-se que na nossa amostra, ingressaram no
ES por esta via de acesso 4,1% estudantes, já titulares de um grau académico
superior, e 5,4% são titulares de Cursos de Especialização Tecnológica. Neste âmbito,
verifica-se uma grande heterogeneidade de pessoas com percursos escolares
bastantes distintos. É de notar que, em média, estes estudantes estiveram 11 anos
sem retomar os estudos.
Quanto à forma como obtiveram conhecimento das Provas para “Maiores de 23 anos”,
a maioria dos estudantes revela ter tido conhecimento através da internet (53,7%), e
pela informação dada através de amigos e familiares (48%).

No que diz respeito à forma de ingresso nos cursos superiores do IPL, neste estudo
constatou-se que a maioria dos estudantes (58,3%) ingressou no ES através das
Provas para “Maiores de 23 anos” e que 74,7% dos estudantes não se tinha
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candidatado ao ES anteriormente. É de notar, que apenas 40,7% dos estudantes
revela ter sido através dos Concursos Especiais.

Para ingressar no ES do IPL, conclui-se que a maioria destes estudantes (47,9%)
preparou-se de forma autónoma, ou seja sem ter recorrido ao Curso Preparatório ou a
explicações. Todavia, uma percentagem muito próxima (47,4%) revela ter frequentado
o Curso Preparatório para “Maiores de 23 anos”.

Ainda dentro desta análise, constata-se que 68,7% dos participantes considerava-se
bem preparado para o ES, apontando boas bases escolares, hábitos de leitura, escrita
e reflexão. Apontaram igualmente, a importância da motivação, persistência, trabalho
(entenda-se trabalho por empenho nos estudos) e consciência.

Os estudantes que se consideravam mal preparados apontaram como motivos a falta
de bases, conhecimentos e falta de autonomia. Apontaram, igualmente, o facto de se
encontrarem há muitos anos afastados do estudo, não possuindo métodos de estudo
adequados.

Da análise ao percurso profissional, verificou-se que 72,7% destes estudantes se
encontrava empregado a tempo inteiro (trabalhadores-estudantes) e que apenas 3,1%
eram apenas estudantes a tempo inteiro. Destaca-se que a maioria exercia profissões
ligadas ao grupo de Pessoal Administrativo e Similares (segundo a Classificação
Nacional de Profissões). Neste âmbito, 38% destes estudantes tinham uma atividade
relacionada com o curso que frequentavam e 32,7% encontrava-se numa área de
atividade totalmente diferente do curso. É igualmente relevante constatar-se que
49,7% destes estudantes se encontrava empregado com contrato por tempo
indeterminado, situação de vínculo que lhes garantia alguma estabilidade profissional.

Passamos a analisar os dados sobre a licenciatura que frequentavam, verificando-se
que a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPL (ESTG) é a Escola que
representa mais estudantes neste estudo, uma vez que também engloba uma maior
oferta formativa. Dentro desta escola, destaca-se os estudantes do curso de
Solicitadoria por serem os que mais responderam ao questionário.

Da análise sobre os motivos para querer ingressar no ES, 70,3% dos estudantes
declararam motivos ligados à realização pessoal, e ao facto do curso superior estar
integrado na área profissional que gostava de desempenhar no futuro. Quanto às
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razões para ter optado pelo curso que frequentavam, verifica-se que (79,2%) dos
participantes optaram pelo curso devido ao interesse pela área profissional a que o
curso daria acesso. Revelam, igualmente, a motivação para melhorar o trabalho e a
atividade profissional que desenvolvem.

Passando agora a analisar os fatores importantes para facilitar a progressão no curso,
destacam-se 86,2% dos estudantes que referiram como fator mais importante para
progredir no curso, ter bons docentes e ter um acompanhamento adequado (55,4%).
O fator “ter tempo” é também um fator referenciado como sendo relevante para a
progressão do curso.

Da análise sobre as dificuldades sentidas ao longo da formação, constata-se que os
estudantes identificaram constrangimentos na conciliação dos estudos, vida familiar e
profissional (53,9%). Ainda a este propósito, 39,8% apresentou também como
dificuldades, as incompatibilidades de horários e 36,3% condicionantes financeiras
pelas quais está a passar.

Da análise sobre a consciência de serem tão bons alunos como qualquer outro colega,
vindo de um percurso regular de ensino, 83,4% dos sujeitos da amostra consideravase ao mesmo nível, destacando contudo, que precisam de mais trabalho para
alcançarem os resultados.

Observa-se que, de acordo com os dados obtidos, para 79 estudantes não existem
diferenças entre uns e outros. No que diz respeito aos estudantes que não se
consideram tão bons alunos como os seus colegas que vêm de outros percursos,
apontam maiores dificuldades para acompanhar as matérias e a falta de bases que
possuem.

Analisando a possibilidade de apresentarem um pedido de creditação da formação e
experiências adquiridas noutros contextos (aprendizagens formais, não formais e
informais), registamos 57,8% dos estudantes participantes que manifestaram a
vontade de requerer a creditação das competências adquiridas.

Da análise sobre os projetos pessoais e profissionais futuros, observamos que 44,2%
dos estudantes desejavam progredir na carreira e ver o seu salário mensal
aumentado, apesar da atual crise em Portugal. É significativo perceber que 29%
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aspirava criar o seu próprio negócio e que 24,2% gostaria de permanecer na mesma
empresa, mas a desempenhar outras funções.

Da análise efetuada às razões de escolha pelo IPL, a proximidade geográfica foi a
razão que mais se destacou (83,9%), bem como o facto de ser uma instituição pública
(36,5%). O facto de o IPL apresentar cursos em regime pós-laboral e a distância,
foram também outras razões de destaque apontadas.

Quando indagados se voltariam a candidatar-se ao IPL nas mesmas condições, 95,2%
dos inquiridos responde afirmativamente, referindo que se tratava de um acesso
acessível e única hipótese, sendo adequado e justo, permitindo uma evolução pessoal
e porque também corresponde às expectativas.

Analisando a correspondência entre as competências adquiridas e as expectativas
iniciais, 76,6% dos estudantes da amostra sublinham a existência de tal
correspondência, revelando que registaram evolução nas competências.

Relativamente ao grau de satisfação/sucesso do curso, observa-se que a grande
maioria dos estudantes se revelou bastante satisfeito (53,5%) ou muito satisfeito com
o curso (12,7%).

Quanto ao item de sugestões que os estudantes podiam apresentar, estas referem-se
a alguns aspetos sobre os quais vale a pena aqui refletir. Em primeiro lugar,
apontaram a necessidade de reestruturação do curso que frequentavam e a melhoria
de alguns serviços de apoio no IPL. Referiram, igualmente, que os docentes deviam
considerar mais os trabalhadores-estudantes e a necessidade de mais oferta de
cursos em regime pós-laboral ou de ensino a distância (EaD).

6.1.4.2. Discussão dos resultados da análise inferencial
No subcapítulo anterior apresentou-se a análise descritiva dos dados relativos às
variáveis do questionário. Para Miles e Huberman (2003), a apresentação de dados é
um formato espacial que apresenta de maneira sistemática as informações ao
utilizador, tendo como objetivo, descrever o processo de obtenção dos resultados
através da descrição e posterior interpretação, sendo os dados constituídos,
analisados e tratados para produzir resultados.
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Neste estudo, o formato de apresentação de dados é o texto narrativo, sendo a forma
mais comum para apresentar dados qualitativos (Miles e Huberman). Segue-se a
interpretação dos resultados obtidos de forma mais sintética e agrupada em 3 pontos
de análise fundamentais para tornar a informação mais clara e obter as conclusões
para o capítulo seguinte.

1) Conhecimentos e competências
2) Motivos e expectativas
3) Satisfação e expectativas

1) Conhecimentos e competências

Ao analisarmos as variáveis cujos resultados foram estatisticamente significativos e
tendo por base o primeiro ponto de análise – conhecimentos e competências –
observa-se que a média de anos sem estudar desta população relaciona-se com os
vários níveis de escolaridade dos candidatos. Dito por outras palavras, quanto mais
baixo for o nível de escolaridade dos estudantes antes do ingresso nos cursos
superiores do IPL, mais anos estiveram sem estudar. Desta forma, os estudantes que
ingressaram no IPL com habilitações entre o 7.º e o 9.º ano de escolaridade, são os
que em média estiveram mais anos sem estudar. Em contrapartida, os estudantes que
ingressaram no IPL diplomados com um Curso de Especialização Tecnológica (CET),
eram os alunos que tinham estado menos anos sem estudar.

Relativamente ao nível de escolaridade antes do ingresso no ES, conclui-se neste
estudo que este influencia a escolha pelo tipo de preparação para o ES, pois quanto
mais baixo for o nível de escolaridade, maior atratividade se verifica para a frequência
do Curso Preparatório. Nesta sequência, foram os estudantes que ingressaram com o
7.º/9.º ano e com o 10.º ano de escolaridade que mais optaram pela frequência do
Curso Preparatório para “Maiores de 23 anos” (64,5% e 73,1%, respetivamente).

Os estudantes que ingressaram como titulares do 11.º ano, 12.º ano e CET optaram
em proporções idênticas entre o curso preparatório para “Maiores de 23 anos” e a
preparação autónoma. Os estudantes que ingressaram com habilitações de ES
fizeram preferencialmente preparação autónoma (84,0%), por considerarem que
possuem conhecimentos e competências suficientes para ultrapassar a barreira a que
estão sujeitos.
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Da análise sobre a correspondência entre as competências adquiridas e as
expectativas iniciais e considera-se tão bom aluno como os colegas, verifica-se que o
facto dos estudantes se considerarem tão bons alunos como os seus colegas está
relacionado com as expectativas inicias e as competências adquiridas. Por sua vez,
são os estudantes com menor habilitação escolar que apontam que não se
consideram tão bons como os seus colegas e para quem as competências adquiridas
não correspondem ao que inicialmente previram.

Passando a analisar o tipo de preparação para ingressar no ES e a consciência que os
estudantes revelaram possuir sobre considerar-se tão bom aluno como outro colega,
vindo de outro percurso, foram os estudantes que se prepararam para o ingresso no
ES com o apoio de explicações que mais assinalaram o “Sim” (93,1%), seguidos pelos
que fizeram preparação autónoma (89,7%). Estes dados permitem-nos concluir que
estes estudantes consideraram possuir conhecimentos e competências ao nível dos
colegas que ingressaram nos mesmos cursos pela via tradicional de acesso.

Registou-se na amostra do IPL, um maior número de estudantes que fizeram o curso
preparatório para “Maiores de 23 anos” a considerar-se que não seria tão bom aluno
como os colegas que tinham ingressado pela via regular.

Assim, concluímos que se registou um maior número de indivíduos a frequentarem o
curso preparatório para “Maiores de 23 anos” a considerar que não seria tão bom
aluno quanto os colegas vindos de outros percursos, o que se compreende, tendo em
conta que eram os alunos com menor habilitação escolar que mais frequentavam o
Curso Preparatório.

2) Motivos e expectativas

No que se refere aos motivos e expectativas que levaram os estudantes da amostra
da nossa investigação em estudar no IPL, concluímos que o nível de escolaridade
influencia os motivos de se candidatar ao ES, no que diz respeito à opção pela
realização pessoal e pela necessidade de aprofundar conhecimentos para melhor
desempenho na profissão. Foram os estudantes com o nível de escolaridade mais
baixo que mais assinalaram a opção da realização pessoal e da necessidade de
aprofundar conhecimentos. Os estudantes que possuíam o 10.º ano de escolaridade
assinalaram mais vezes o motivo de realização pessoal.
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Por oposição, eram os estudantes que frequentaram um CET ou que já possuíam um
curso superior que assinalaram menos vezes estas opções quando comparados com
colegas de outros níveis de ensino.

Analisando, em particular, o motivo relativo à necessidade de aprofundar
conhecimentos para melhorar o desempenho na profissão, foram os alunos que
ingressaram com o 7.º e 9.º ano e com o 12.º ano que assinalaram mais vezes esta
opção.

3) Satisfação e expectativas

Nesta análise, referente à satisfação e expectativas dos estudantes, os resultados
alcançados sugerem que os estudantes que registaram maior correspondência entre
as expectativas e as competências adquiridas apresentaram um maior grau de
satisfação/sucesso no curso superior que frequentaram. Dito de outra forma, quanto
maior era a satisfação entre as competências adquiridas e as expectativas previstas,
maior era o nível de satisfação/sucesso no curso, percecionado pelos estudantes.

Em suma e fazendo uma análise sobre o sucesso retirado dos questionários aplicados
aos estudantes, percebemos que a média de anos sem estudar é maior nos
estudantes que apresentam mais baixa escolaridade, pelo que estes poderão ter mais
dificuldade em obter o sucesso que pretendem. São também estes estudantes que
revelam que não se consideram tão bons como outros colegas, vindos de outros
percursos e por isso as suas expectativas iniciais podem não corresponder às
competências adquiridas. Convém relembrar que são sobretudo estes estudantes que
procuraram a frequência do Curso Preparatório, o que neste estudo representa 47,9%,
na tentativa de obter sucesso nas Provas de ingresso que têm de realizar, mas
também para obter o sucesso que desejam alcançar na progressão do curso superior.

Os alunos de CET, eram os estudantes que tinham estado menos tempo sem estudar,
isto é, quando terminaram o CET, em média não ficavam mais de 5 anos sem voltar a
estudar. Esta constatação permite explicar os resultados que normalmente obtêm
quando ingressam numa licenciatura.

Da análise efetuada, os estudantes que ingressaram com o nível secundário ou
equivalente, na sua maioria prepararam-se autonomamente, o que nos leva a concluir
248

que se sentem preparados para obter o sucesso que esperam alcançar no ES. Os
estudantes que se consideraram tão bons alunos como outros colegas, e portanto,
com o mesmo sucesso, são os estudantes que têm maior habilitação escolar.

Outro fator de sucesso aqui analisado foi a motivação da realização pessoal e de
querer aprofundar conhecimentos para melhor desempenho na profissão. Estes dois
motivos são fatores chave porque reportam-se à vontade interna (intrínseca) dos
indivíduos e como tal, motores-chave para o sucesso destes estudantes.

Regista-se satisfação destes alunos na medida em que encontra correspondência
entre as expectativas iniciais e as competências adquiridas.

Após a análise efetuada aos questionários dos alunos da nossa amostra, passamos a
analisar as entrevistas realizadas aos docentes e aos estudantes para reforçar e
complementar o que acabamos de transmitir.

6.1.5. Entrevistas aos docentes e estudantes
Segundo Sousa (2005), a entrevista é um instrumento de investigação, cujo sistema
de recolha de dados consiste em obter informações questionando diretamente cada
sujeito, não o submetendo a uma série de perguntas curtas e diretas, tal como num
interrogatório policial, mas de estabelecer com ele uma conversa amena e agradável
no decurso do qual o entrevistado vai proporcionando as informações que o
entrevistador espera.

Nesta sequência, procuramos ter em conta todos estes cuidados no momento da
realização destas entrevistas em particular.

Começando por descrever as entrevistas realizadas aos docentes, foram convidados
cinco docentes do IPL (um por escola) para colaborar nesta investigação, de acordo
com os critérios indicados previamente. Desde o primeiro contacto, estes, mostraramse motivados e interessados em colaborar. Desta forma e graças ao seu contributo foi
possível obter os dados que nos permitirão tirar conclusões e comparar as diferentes
opiniões sobre a mesma realidade, fruto dos diversos contextos que este estudo
aborda.
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Como se disse no capítulo 5, elaborou-se um Guião de Entrevista para os docentes,
composto por doze perguntas que serviu de orientação durante a conversa entre o
entrevistado e o entrevistador.

Porém, e como já foi referido, não foram realizadas apenas entrevistas aos docentes
do IPL, mas também a três estudantes que frequentavam os seguintes cursos
superiores: o 1.º ano do Curso de Contabilidade e Finanças na Escola Superior de
Tecnologias e Gestão do IPL, em regime pós-laboral (2 estudantes). O 3.º ano do
Curso de Educação Social da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (1
aluno).

Para a realização das entrevistas aos estudantes, foram tidos em consideração os
seguintes cuidados iniciais.

1. Proceder a uma pequena introdução explicativa ao entrevistado, com o objetivo
de se apresentar o objeto de estudo, explicando as diversas etapas da
entrevista e o tempo de duração aproximada.
2. Colocar pequenas perguntas para estabelecer uma relação positiva.

Revelou-se particularmente importante seguir o guião de perguntas, mas a
flexibilidade é algo que deve estar sempre presente, para permitir uma boa recolha de
informação.

Passando a descrever mais em detalhe a estrutura do guião de entrevistas aos
estudantes, este apresenta duas partes distintas:

A primeira parte reporta-se às condições antes da entrada no Curso Superior do IPL e,
como tal, colocaram-se as questões relativas à identificação, idade e breve história de
vida; percurso escolar anterior e razões explicativas da vontade em ingressar no ES; a
forma como obteve conhecimento do acesso ao ES; a razão de escolha da
licenciatura; o Curso Preparatório, experiência das Provas e os concursos especiais.

A segunda parte do guião, centra-se na etapa após o ingresso no curso superior.
Neste contexto, colocaram-se questões relativas à integração académica, dificuldades
de acompanhamento das matérias e nível dos resultados atingidos. Também se
perguntou sobre as facilidades sentidas e em que matérias concretas. Por fim,
questionou-se os estudantes se voltariam a candidatar-se nas mesmas condições e se
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costumam recomendar a via de acesso dos “Maiores de 23 anos” aos familiares e
amigos.

6.1.6. Resultados da análise das entrevistas
Apresenta-se em primeiro lugar, os resultados das entrevistas realizadas aos
docentes, seguindo-se os dados das entrevistas realizadas aos estudantes.

6.1.6.1. Análise das entrevistas aos docentes
As respostas dos entrevistados, relativamente às questões colocadas, por vezes, nem
sempre foram coincidentes umas com as outras, uma vez que como já referido
anteriormente, o universo que estamos aqui a analisar é bastante abrangente e as
especificidades de cada Escola marcam a diferença. Mais marcada será ainda pelos
diferentes cursos que encontramos dentro de cada uma destas Escolas. Por outras
palavras, dando como exemplo a realidade do curso de Solicitadoria da ESTG e do
curso de Artes Gráficas da ESAD.CR, verifica-se que as experiências e perspetivas de
quem os frequenta e de quem os leciona, é completamente distinta.

De forma a tornar a abordagem mais clara e objetiva, agrupamos a análise em
dimensões subjacentes ao sucesso e satisfação dos estudantes “Maiores de 23 anos”,
segundo a opinião dos docentes, tendo em conta os temas estudados. Ao analisarmos
o conteúdo das entrevistas vamos citando pequenos excertos dos docentes
entrevistados para reforçar os argumentos de cada um dos tópicos e objetivos das
próprias entrevistas.
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Quadro 58 – Dimensões explicativas para analisar o sucesso/satisfação dos estudantes
dos
Tema

no IPL
Dimensões explicativas para o sucesso e
satisfação dos "Maiores de 23 anos"

Temas estudados
Perfil dos M23

Tema 1

Características gerais
Antes do ingresso-expectativas
No decorrer do curso-motivações
Dificuldades e mais-valias

Semelhanças com outros perfis
Acesso através das Provas M23
Tema 2 Características-Potencial das Provas
Valor para o ES
Tema 3
Tema 4

Envolvimento das IES
Estratégias para superar dificuldades

Dimensão "sóciodemográfica"
Dimensão "expectativas e motivações"
Dimensão "resultados obtidos"

Dimensão "oportunidade de acesso"

Dimensão "contributo das IES"

Comparação com outros países
Outras formas de acesso

Dimensão "outras considerações"

Tema 5 Sugestões/Criticas
Fonte: Elaboração própria.

Dimensão sociodemográfica
Relativamente à dimensão sociodemográfica dos estudantes “Maiores de 23 anos”, os
docentes do IPL entrevistados, referem existirem características específicas e únicas
presentes no seu perfil e que podem explicar o sucesso que revelam. Observam que
são públicos completamente diferentes e de difícil classificação em termos de
tipologia, devido à diversificação de percursos formativos anteriores e experiências
adquiridas pela via profissional. Em termos gerais, os docentes constataram que, nos
últimos anos, existiu um número crescente de estudantes mais velhos no ES que
ingressaram por uma forma de acesso diferente da do contingente geral.
“…Um número crescente de alunos mais velhos…” pág.433

Comparativamente aos estudantes que ingressam no ES pela via normal, os “Maiores
de 23 anos” destacam-se desde o início por serem estudantes mais velhos em termos
de idade, evidenciando uma maturidade diferente que se revela desde o primeiro
contacto.
“…São público com mais idade…” pág. 444

Pelas mais diversas razões, são estudantes que não tiveram oportunidade de estudar
(dificuldades económicas, falta de motivação, opção consciente por outra alternativa,
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entre outras). Estes estudantes caracterizam-se, igualmente, por já terem abandonado
o sistema normal de ensino há algum tempo, acumulando numerosos compromissos e
papéis, tanto a nível pessoal, como familiar e profissional, e muitas vezes também
social. Partem para o novo projeto formativo com algumas dificuldades e estereótipos
tais como “Será que com esta idade, ainda vou conseguir estudar?” e, por esta razão,
são estudantes que acabam por passar um processo de adaptação e de transição
mais complexo. Por outras palavras, destaca-se o processo de adaptação e
ajustamento pessoal no processo de transição, entre ser profissional, ter um papel
familiar e passar a ser estudante também. Este processo implica a exigência da
gestão do somatório de diferentes papéis como sejam o papel de ser pai, marido,
presidente da associação de pais ou outros.
“…Já abandonaram o sistema normal de ensino há muito tempo, acumulam numerosos
compromissos e papéis…” pág. 433

Uma outra característica comum na população adulta estudantil desta investigação
que os docentes destacaram, foi o facto de serem na sua maioria trabalhadoresestudantes. Esta característica e condição poderá, em alguns casos, condicionar o seu
desempenho, tal como veremos um pouco mais adiante, mas também pode trazer
mais-valias na relação com os estudantes ditos tradicionais. Frequentemente o
estudante dito tradicional faz o seu percurso com pouco contacto com o mundo do
trabalho e pode aproveitar as mais-valias da presença na turma de um colega mais
velho, com experiência profissional, que lhe pode transmitir um outro olhar sobre o
curso que está a frequentar e contribuir com uma perspetiva diferente acerca dos
conteúdos e sua importância.
“…Tudo gente que já trabalhava…” pág. 458

“…Perspetiva da vida diferente…” pág. 450

Ainda neste contexto, verificou-se consenso nas opiniões registadas, de que as
pessoas que trabalham conseguem aproveitar o tempo que têm para aquilo que é
realmente importante, e por isso, têm mais facilidade em concluir as licenciaturas.
Conseguem também realizar muitas tarefas em simultâneo quando comparados com
os outros estudantes mais jovens vindos do ingresso geral. Outro aspeto frisado tem a
ver como o facto de serem os próprios estudantes “Maiores de 23 anos” que pagam os
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seus estudos, assumindo uma outra atitude mais madura e responsável, procurando
muitas vezes a realização pessoal e por isso revelam ser pessoas mais interessadas.
“…São alunos mais responsáveis, mais interessados, mais motivados, agarram melhor as
oportunidades…” pág. 465

Dimensão expectativas e motivações

Analisando a dimensão relativa às expectativas e motivações destes estudantes, os
docentes elencaram alguns motivos que podem ter estado na origem da não
continuidade de estudos, como será o caso da questão económica, que continua a
impossibilitar muitos jovens de acederem ao ES. Foram também apontadas razões de
ordem pessoal, como o caso da vontade própria em querer ganhar dinheiro mais cedo,
para obter independência económica. Os docentes referiram que se não tiveram
oportunidade de estudar no passado e se voltam agora é porque sentem uma grande
motivação intrínseca para realizarem esse desejo.

Uma outra motivação que foi sublinhada pelos docentes, prende-se com o facto de
estes estudantes procurarem, também, uma certificação que lhes possa ser importante
para o reconhecimento profissional. Referem que esta motivação ou necessidade
pode e deve ser aproveitada pelas instituições.
“…Motivações, certificação, valorização pessoal…” pág. 433

Por outro lado, sublinham alguns problemas de tais expectativas pois se estas não
forem caracterizadas podem mais tarde trazer algumas frustrações, caso não haja
espaço de progressão dentro das instituições e nas empresas onde trabalham.
“…Não há progressão dentro das instituições privadas…” pág. 444

Os docentes comparam também os perfis dos estudantes (tradicionais e não
tradicionais) ao longo do curso, constatando que por um lado, o estudante jovem, que
vem do secundário frequentar o curso superior, mostra-se por vezes aborrecido e
“refilão”, questionando, por exemplo, o porquê de realizar uma determinada tarefa. Por
outro lado, o olhar do colega mais velho que transmite verbalmente a importância de
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estudar determinado assunto e obter a formação certificada para entrar no mercado de
trabalho com o reconhecimento de uma profissão.
“…São uma-mais-valia…” pág. 450

A experiência de vida, pessoal e profissional, que estes estudantes trazem, ajuda-os e
torna-os mais responsáveis e mais motivados para a aprendizagem do que os
estudantes que tiveram um percurso dito normal. A integração, que por vezes pode ser
um fator de desmotivação, quando funciona, tem precisamente o efeito contrário,
sendo que os estudantes mais velhos e mais novos trocam e partilham experiências
diferentes e enriquecedoras.
“…Acabam por transmitir novos conhecimentos aos colegas…” pág. 450

D

ã

Segundo os docentes entrevistados, os resultados obtidos pelos estudantes “Maiores
de 23 anos”, são notórios, na medida em que estes públicos trazem a
interdisciplinaridade para a sala de aula, devido às formações e outras experiências
que adquiriram, sendo por isso considerados uma mais-valia. Têm capacidades e
muitas potencialidades e acabam por transmitir novos conhecimentos aos colegas,
estimulando-os uma vez que

têm uma perspetiva de vida diferente. A troca de

experiências, é muito enriquecedora tanto para os colegas como para os próprios
docentes. Todos os docentes entrevistados reconheceram mais-valias nesta
população em concreto, uma vez que têm interesses diferentes e perspetivas,
incentivando os outros colegas mais novos.
“…Os que entraram, todos concluíram o curso…” pág. 458

Assim, a maioria dos entrevistados consideraram que estes estudantes tinham os seus
objetivos mais clarificados e mais definidos, revelando-se mais focalizados, enquanto
o interesse dos mais jovens pode passar, para além dos estudos, também pela
diversão. Os estudantes mais velhos canalizam o tempo de que dispõem para aquilo
que consideram importante e por isso conseguem atingir os resultados e concluir os
cursos superiores.
“…O estudante mais de 23, é um estudante muito mais focalizado…” pág. 433
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Ao nível do empenho, apresentam uma postura completamente diferente ao nível da
participação nas aulas e nos tempos de resposta. Sabem o que querem e nesse
sentido, empenham-se mais para obterem melhores resultados. Revelam capacidades
e muitas potencialidades, sendo pessoas mais proactivas podendo fazer mais no
contexto da escola.
“…Há gente que tem grandes capacidades…” pág. 444

Os docentes entrevistados apontaram também as dificuldades percecionadas
sobretudo, quando comparam os “Maiores de 23 anos” com os estudantes
tradicionais. Referem, que os estudantes “Maiores de 23 anos” sentem mais
dificuldades em organizar o seu tempo e ao nível das suas competências de base,
sobretudo na matemática e nas línguas estrangeiras.
“…Têm dificuldades em organizar-se…” pág. 458

Comparando com colegas mais jovens, existe um outro aspeto comum que é o stress
a que está sujeito o “Maior de 23 anos” para saber lidar com a ansiedade gerada pelos
múltiplos contextos em que tem que se movimentar. Porém, também um estudante
mais jovem, pela sua tenra idade e pela sua inexperiência, está sujeito ao stress por
outras razões também próprias da sua realidade.

As competências de estudo exigidas à luz de Bolonha, implicam mais autonomia, proatividade e autorregulação por parte do estudante, seja ele adulto ou mais jovem. Para
além disso, muitos dos “Maiores de 23 anos” não são tão alfabetizados do ponto de
vista informático.
“…Maiores de 23 não são tão alfabetizados do ponto de vista informático…” pág. 433

Ao nível mais técnico revelam muitas dificuldades, bem como ao nível social, porque
integram uma turma com estudantes mais novos. Por exemplo, revelam não ter muita
tolerância para certos comportamentos mais infantis, próprios dos colegas mais jovens
e precisam de dedicar mais horas de trabalho ao nível das suas competências de
base, seja de matemática, de línguas, de inglês, etc…

Os docentes entrevistados revelam que há algum abandono na passagem do primeiro
para o segundo ano e depois para o terceiro ano, o que pode significar que alguns
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indivíduos não conseguem atingir os seus objetivos por razões diversas que não irão
ser aqui analisadas, uma vez que não é o âmbito desta investigação.
“Há abandono na passagem para o 2º ano e depois para o 3º ano…” pág. 444

Relativamente ao facto de esta população ter percursos de aprendizagem anteriores
muito distintos, os docentes entrevistados entendem que estes estudantes quando
ingressam poderão ter dificuldades e/ou motivações muito semelhantes aos restantes
estudantes.
“…Acho que aqueles que prosseguem, que fazem o12º ano através das Novas Oportunidades e
que prosseguem, terão as mesmas dificuldades” pág. 433

Alguns docentes manifestaram, por vezes, algumas críticas relativamente à falta de
preparação de alguns estudantes para o ES, incluindo os estudantes vindos de Cursos
de Especialização Tecnológica (CET), mas sublinham que esta situação é observada
também, nos estudantes vindos dos concursos nacionais de acesso, ou seja nos
estudantes ditos tradicionais.

Relativamente à perceção dos resultados obtidos, foi passada a ideia de que em
termos comparativos não diferem muito da média dos outros estudantes. Tal como no
ingresso geral, também há estudantes “Maiores de 23 anos” que vêm a desistir,
abandonando o curso.

Continuando a analisar a dimensão dos resultados obtidos, os docentes entrevistados
refletem sobre os diversos casos de destaque e sucesso que se recordam. Os
entrevistados garantem que existem estudantes que têm grandes capacidades e que,
em termos de aprendizagem, têm tanto ou mais sucesso do que os outros estudantes,
devido às suas características específicas, de responsabilidade e de maturidade.
Apresentam casos de que se recordam, que dão prova e testemunham o sucesso
académico.
“…Ganharam outras experiências, têm capacidades e muitas potencialidades…” pág. 465

Ainda neste contexto, destacam, que não são raros os casos de estudantes “Maiores
de 23 anos” que têm recebido bolsas de mérito, o que significa que conseguem
alcançar resultados premiados. Ao analisarem o sucesso dos “Maiores de 23 anos”, os
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docentes entrevistados reforçam que por se tratar de alunos mais responsáveis,
interessados e motivados, envolvem-se mais nas oportunidades e que por esta razão,
apresentam tão bons ou melhores resultados do que aqueles que seguem a via
normal de ensino.

Dimen ã

Pretendia-se obter-se a opinião geral dos docentes entrevistados sobre o Acesso ao
Ensino Superior através dos “Maiores de 23 anos” e perceber em concreto qual a
valorização que lhe era atribuída. Percebe-se pelas respostas dadas, que os docentes
concordam e apoiam a nova forma de acesso, à exceção de um docente que discorda,
defendendo um carácter excecional deste acesso.
“…Não nos podemos esquecer desse público e acho que deve ser dada uma oportunidades…”
pág. 465

No que se refere à caracterização desta forma de acesso, os docentes revelam ter
conhecimento sobre as Provas, frisando que estas surgem na sequência das que
existiam anteriormente, designadas por exames “ad-hoc”, que constituíram uma
barreira intransponível para muitos candidatos. Os docentes tinham conhecimento que
a forma anterior de acesso se destinava a pessoas com 25 anos de idade e os
“Maiores de 23 anos” vieram ocupar esse lugar. Os docentes reconheceram que, por
vezes, um indivíduo pode ser titular ou não do 12.º ano e pode optar por não seguir
imediatamente os estudos no ES através do percurso dito normal mas, mais tarde
deve existir outra oportunidade.
“…Considero que é uma mais-valia.” pág. 450

De um modo geral, o valor do acesso das Provas para “Maiores de 23 anos” foi
considerado pelos entrevistados como bastante positiva e como uma mais-valia e uma
oportunidade para as pessoas que acedem por esta via. Referiram, igualmente, tratarse de uma oportunidade para as IES, considerando que estas devem estar abertas a
todas as áreas e a todas as pessoas em qualquer momento da vida. Relativamente ao
prosseguimento de estudos, foi um passo importante não só para a população em
geral como também para o país: a possibilidade de tornar as pessoas mais válidas,
mais produtivas e mais escolarizadas.
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“…No IPL, portanto, nós sempre investimos e demos oportunidade a este tipo de estudantes” pág.
465

Dimensã

ontributo das IES

Os docentes entrevistados sugerem que devem existir estratégias das IES para
trabalhar com os novos públicos como os estudantes que aqui estudamos, quer seja
antes, quer seja após o ingresso no ES.
“…E o país, enquanto responsável por dar oportunidades a todos de igual forma, as deve dar a
este tipo de pessoas que são recursos.” pág. 465

Neste ponto, regista-se a opinião de um docente que não concordava que devesse
existir preparação antes, nem após o ingresso, tendo em conta que todos os
estudantes devem ser tratados de igual forma. Para os outros docentes as IES devem
dar oportunidades a todos de igual forma, devendo dar apoio a este tipo de pessoas,
porque são recursos importantes do país.
“…No futuro, haverá jovens que não vão ter condições para prosseguir no imediato, mas voltarão
mais tarde.” pág. 458

A este propósito, o Curso Preparatório desenvolvido pelo IPL é apontado como uma
estratégia muito importante para os indivíduos e para a instituição. Este programa é
visto como uma aposta fundamental na preparação de algumas áreas, para que os
estudantes possam em primeiro lugar obter sucesso nas Provas para “Maiores de 23
anos” e, de seguida, obter sucesso no curso superior. Referem de igual forma que
este programa serve também de teste para o candidato refletir sobre os sacrifícios que
tem de fazer, como por exemplo, sair do trabalho, ir às aulas, cumprir objetivos, etc.
“…os alunos saem melhor preparados, os mais velhos deixaram há muito de estudar e…” pág.450

“…para a instituição pode trazer públicos interessantes na relação com os estudantes ditos
tradicionais” pág.434

De acordo com o perfil destes estudantes analisado na primeira dimensão,
acrescentaram que estes perderam, provavelmente, muitos hábitos de estudo,
capacidade de trabalhar em grupo, de organizar apontamentos e de pesquisa,

259

necessitando de voltar a recordar e a estudar matérias para obter sucesso no curso.
Defenderam que, se estão há muito tempo sem estudar, também têm dificuldades em
realizar as Provas e, por esta razão, o Curso Preparatório pode ser um contributo
importante.
“…Entrar num ritmo de trabalho, um aluno trabalhador, portanto, começarem antes da licenciatura
já a estudarem, é muito bom” pág. 450

Sugeriram ainda que uma preparação prévia, ajudará muitos dos estudantes, não
apenas na questão dos conteúdos mas também a entrar no ritmo de ter de estudar.
Referiram, que o Curso Preparatório pode evitar um choque demasiado profundo no
momento da transição.
Na opinião dos docentes, regista-se a ideia de que para as instituições, os “Maiores de
23 anos” representam um mercado crescente, pois, existem cada vez mais pessoas a
querer formação ao longo da vida.
“…Para as instituições, acho eu, é cada vez mais um mercado, há cada vez mais pessoas a querer
formação ao longo da vida…” pág. 458

Revelam uma preocupação que as IES não podem passar a ilusão de que todos
aqueles que frequentam o Curso Preparatório obterão aprovação, aquando da
realização das Provas ou que será garantia de entrada nos cursos superiores. Esta é
uma questão com a qual as instituições de ensino têm de se preocupar e saber como
comunicar com o público.

Relativamente ao docente que apresenta uma opinião divergente dos restantes
entrevistados, esta prende-se com o facto, de achar que os cursos preparatórios
podem contribuir para que as pessoas tenham melhores resultados nos exames, mas
não necessariamente melhores competências. Dito de outra maneira, na opinião deste
docente, o Curso Preparatório pode criar falsas expectativas. Neste âmbito, sugere
que haja um debate para refletir sobre qual o verdadeiro papel das IES.

Voltando a analisar as opiniões favoráveis dos docentes face ao Curso Preparatório,
foi defendida a necessidade não só de uma preparação prévia para os estudantes
como também de estratégias de promoção do sucesso académico ao longo da
formação superior. Defenderam a existência de apoio ao nível pedagógico e
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psicológico para auxiliar estes alunos a superarem dificuldades, sendo dado o
exemplo do SAPE (Serviço de Apoio ao Estudantes), que desempenha essa função.

D
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outras considerações

Aquando da realização das entrevistas, perguntou-se aos docentes entrevistados se
conheciam outras formas de acesso em outros países. A maioria, referiu desconhecer
em detalhe outras realidades.
“…Não conheço, não, não…” pág. 465

Ainda assim, nalgumas situações, foi apontado o caso de Espanha, que sugere ser um
processo semelhante àquele que é praticado em Portugal mas para “Maiores de 25
anos”. Contudo, existe desconhecimento em termos de detalhes do acesso neste país,
para se poder comparar as duas realidades de forma mais completa.
“…Aqui na Espanha ao lado, tenho a sensação de que são capazes de fazer da mesma maneira…”
pág. 450

Talvez pela proximidade geográfica com o país vizinho, alguns dos entrevistados
tivessem sugerido que Portugal poderia situar o acesso também nos 25 anos, para
afastar a possibilidade do público jovem que não ingressa aos 18 anos, ter que
esperar pouco mais tempo pelo acesso e obter, desta forma, mais experiência
profissional.

Proporcionou-se um espaço aberto de discussão para que os docentes pudessem
apresentar de forma livre as suas sugestões ou críticas numa perspetiva pessoal.

Nesta sequência, ressalta apenas a opinião de um docente, de que tudo não passa de
uma estratégia governamental para melhorar as estatísticas que foram reveladas
durante muitos anos e que se traduzem no atraso de Portugal, relativamente às
qualificações académicas e profissionais dos seus habitantes. Volta a referir, que
estes programas devem ser avaliados com rigor para se perceber se existe retorno do
investimento.
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Neste ponto, a maioria dos entrevistados transmite uma ideia de que a educação
melhorou muito nos últimos anos em Portugal. Por esta razão, as IES têm de ter uma
consciência que a partir de 2006, os novos públicos têm entrado de forma crescente e
marcada, e que cada vez mais se têm de posicionar relativamente a este público.
“…Educação hoje em dia, não é má de maneira geral, houve imensa melhoria…” pág.444

Em suma, de uma forma em geral, as opiniões dos docentes são bastantes
coincidentes, na maneira como observam o sucesso e satisfação dos estudantes
“Maiores de 23 anos”. Avaliam de forma bastante positiva esta nova forma de acesso
e a chegada dos novos públicos.

6.1.6.2. Análise das entrevistas aos estudantes
Seguidamente, passaremos a analisar os resultados das entrevistas realizadas aos
estudantes e que refletem a sua opinião em torno do seu sucesso e satisfação.
Seguimos um Guião de Entrevista e grelha de registo muito semelhante àquela que foi
utilizada para as entrevistas aos docentes, tornando-se possível comparar as
respostas obtidas.
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sociodemográfica

Relativamente a esta dimensão, verificou-se que os estudantes entrevistados eram
trabalhadores-estudantes,

encontrando-se

uma

das

alunas

entrevistadas

desempregada, após ter sido mãe. Todos desempenhavam cargos profissionais de
responsabilidade, eram casados, com filhos e participavam em atividades diversas de
caráter social. Os estudantes entrevistados têm a idade de 33 anos, 49 anos e o aluno
mais velho 57 anos.

Questionava-se sobre as razões da não continuidade dos estudos. As respostas
variaram entre não sentir interesse em continuar a estudar, ter desmotivado quando
não ficou colocado no curso pretendido e a opção pelo mercado de trabalho para
ganhar a sua autonomia financeira.
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“…Fiquei desiludida porque a média para entrar no meu curso era muito superior à média dele…”
pág. 480

Dimensão expectativas

v çõ

Os três entrevistados revelaram que as suas motivações para voltar a estudar se
prendiam com razões de realização e valorização pessoal, uma vez que pretendiam
adquirir mais conhecimentos, melhorar a autoestima e no caso da aluna
desempregada, encontrar um emprego.
“…Realização pessoal…” pág. 474

Ao serem questionados sobre as dificuldades sentidas ao longo do curso superior que
frequentava, apontaram para fatores externos como a falta de tempo para estudar e a
dificuldade em conciliar os diferentes papéis, o ritmo acelerado das matérias e, a um
nível mais pessoal, o medo de falhar e de se sentir inferior aos outros. Apontaram
ainda dificuldades ao nível das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e da
unidade curricular de Matemática.
“…Senti dificuldades, senti. Em termos de concentração, …fazer PowerPoints, medo de não
perceber as perguntas…” pág.474

“…Falta-nos é muitas vezes o tempo…” pág.480

“…É terrível a conciliação…” pág.499

No que diz respeito às facilidades sentidas ao longo do curso, mencionaram o
contributo do percurso de vida, a experiência profissional e a constante aprendizagem
gerada pela interação com as gerações mais novas. Outro aspeto relevante
mencionado pelos estudantes entrevistados foi a maior partilha de informação e de
conhecimento em casa com os filhos e os netos.
“…Pelo meu percurso de vida já...foi mais um recordar…” pág. 474

Um outro indicador de motivação, referia-se aos docentes muito valorizados pelos
alunos entrevistados, uma vez que sentiam respeito e proximidade na explicação das
matérias e no esforço que faziam para transmitir os conhecimentos ao público adulto.
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“…A sorte de ter bons professores, espetaculares mesmo. Eles voltam a dizer e explicam
novamente…” pág.474474

Dimensã

resultados obtidos

Ao refletirem sobres as dificuldades sentidas ao longo do curso superior que
frequentavam, os estudantes referiram dificuldades primeiro a nível da concentração e
da gestão do tempo de forma a conciliar todas as outras dimensões da vida (familiar,
estudos, profissão e cargos associativos) e os receios de falharem.

Quando abordaram a questão das facilidades sentidas reportaram-se aos percursos
de vida que já possuem e à aprendizagem resultante da interação com os estudantes
mais novos. Reforçam e mencionam os bons docentes como fatores de progressos na
medida em que se disponibilizam e insistem na explicação dos conteúdos.

Ao referirem-se aos resultados obtidos, consideravam-se muito satisfeitos, porque
atingem resultados na sua maioria, melhores do que os colegas, vindos de percursos
regulares de ensino.
“…Muitíssimos bons para mim…cada disciplina que eu faça, cada cadeira são conquistas que eu
já não esperava fazer. É um sinal mais.” pág. 489

Analisando a questão do sucesso, em termos académicos, referiram as unidades
curriculares concluídas e as médias obtidas.
“…Garantidamente as nossas piores notas, são as melhores notas de muitos deles…as minhas
unidades curriculares todas feitas até agora” pág. 480

Neste âmbito, reconheceram ter realizado um esforço maior, porque não se querem
sentir inferiores, revelando estarem dispostos a fazer sacrifícios para ultrapassar
dificuldades.
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D

ã

contributo

I

Ao nível dos contributos que esperam obter da instituição, para dois dos entrevistados,
estes estão relacionados com o mercado de trabalho: manter-se no mercado com
todas as potencialidades e competências e encontrar trabalho na área onde estava a
investir.
“…Quero trabalhar na área…” pág. 480

“…uma forma de continuar no mercado…”.pág. 489

Excecionalmente uma das alunas entrevistadas, referiu que o contributo que esperava
obter, teve reflexos na sua esfera pessoal. Pretendia fazer voluntariado na área em
que estava a investir.

Neste estudo, os três estudantes entrevistados revelaram que frequentaram o Curso
Preparatório antes de ingressarem no curso superior que frequentavam e que este se
traduziu numa mais-valia.
“…acho que foi uma preparação a todos os níveis…” pág.480

“…preparou sem dúvida…” pág. 474

Consideraram neste ponto, que o Curso Preparatório teve repercussões no
prosseguimento dos estudos, uma vez que se trata de um curso que prepara também
para a adaptação académica. Referiram que se trata de uma preparação a vários
níveis: novos métodos de ensino, adaptação académica, evitando um choque posterior
e sucesso das Provas.

D

ã

outras considerações

Os três estudantes entrevistados recomendaram e incentivaram os familiares e amigos
para prosseguir estudos e ingressar no ES através do acesso próprio para “Maiores de
23 anos”.
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De uma forma geral, consideraram que deveria existir mais informação sobre o acesso
e mais campanhas de sensibilização para incentivar mais pessoas a ingressar no IPL
através deste processo, já que a instituição pode ser um motor para as pessoas se
fixarem mais em Leiria e na região.
“…Devia haver mais campanhas de sensibilização para pessoas com mais idade não terem
vergonha, não terem medo de avançar…” pág. 474

Em suma, analisando a dimensão do sucesso e da satisfação dos estudantes “Maiores
de 23 anos”, segundo a opinião dos docentes e dos estudantes, esta pode
representar-se das seguintes formas.
Ilustração 9 – Fatores de sucesso e satisfação na opinião dos docentes

Fonte: Elaboração própria.
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Ilustração 10 – Fatores de sucesso e satisfação na opinião dos estudantes

Fonte: Elaboração própria.

O sucesso e a satisfação que estudamos neste capítulo encontra-se relacionado com
diversos fatores/dimensões que parecem contribuir para se perceber que a população
que temos vindo a estudar, representa uma importância vital para as IES. Esta análise
contribui igualmente para se perceber que o caminho de consolidação com os
“Maiores de 23 anos” está longe de ser alcançado, mas que muito ainda existe por
descobrir e para aperfeiçoar.

Em síntese, foi através dos temas estudados que se analisaram as dimensões que
pudessem explicar os fatores de sucesso segundo a opinião da maioria dos docentes.
Neste estudo, estes fatores estão relacionados com as seguintes características:
participação

e

cumprimento

das

tarefas,

obtenção

de

bons

resultados,

capacidade/conhecimento/potencialidades, experiência de vida e trabalho, mais-valias,
novas perspetivas, maior motivação, interdisciplinaridade e maturidade pelo facto de
serem pessoas mais velhas e com experiência de vida.

Os fatores de sucesso e satisfação na opinião dos estudantes prendem-se com a
situação dos bons resultados que atingem, realização pessoal sentida, expectativas
superadas, obtenção de sucesso junto dos colegas, experiência de vida e de trabalho
que é uma mais-valia, a preparação realizada antes do ingresso através do Curso
Preparatório e os bons professores que lhes transmitiram os conhecimentos
necessários.
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6.2. Na Universidade de Lisboa
Seguidamente, à semelhança do que foi efetuado para o Instituto Politécnico de Leiria
(IPL), vejamos a forma como é visto o sucesso na Universidade de Lisboa (UL),
também considerando o ponto de vista dos docentes e dos estudantes.

Procede-se à análise descritiva dos resultados do questionário aplicados aos
estudantes da UL e à análise inferencial dos dados obtidos. Posteriormente, seguir-seá a análise de conteúdo das entrevistas realizadas.

6.2.1. Questionário
O procedimento adotado no IPL foi exatamente o mesmo que se seguiu para a UL.
Neste âmbito, enviou-se o questionário online para todos os estudantes das nove
Faculdades. No total foram enviados 694 questionários, obtendo-se 530 questionários
respondidos ou seja aproximadamente 76% dos enviados.

6.2.2. Análise descritiva
Neste subcapítulo apresenta-se a análise descritiva dos dados no que diz respeito às
respostas dadas aos itens das quatro categorias do questionário: “Dados pessoais”,
“Percurso escolar”, “Percurso profissional” e “Dados da licenciatura”.

A análise descritiva dos dados irá consistir na análise de frequências e, neste
contexto, apresenta-se a análise descritiva relativamente aos dados obtidos nas
questões da primeira parte do questionário, à qual se deu o nome de “Dados
pessoais”. Concretamente, nesta parte, interrogaram-se os inquiridos face à sua idade,
género, nacionalidade, concelho de residência, constituição do agregado familiar e
estado civil.
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6.2.2.1. Dados pessoais
Dentro desta categoria dos dados pessoais, no que diz respeito ao grupo etário,
constata-se que neste estudo e nesta universidade a média de idade dos inquiridos se
situa nos 37 anos. Existem 9 inquiridos com 24 anos de idade e o inquirido com mais
idade tem 65 anos. A maior concentração de idades centra-se entre os 28 e 40 anos
de idade.
Quadro 59 – Média de idades dos estudantes da amostra da UL
Média

37,2

Mediana

35,0

Desvio-padrão

9,2

Como se pode verificar no gráfico a seguir indicado, no que diz respeito ao “Género”
dos inquiridos que colaboraram no questionário, constata-se que o género feminino
(57%) está mais representado do que o género masculino (43%).
Gráfico 35 – Percentagem de respostas à q

ã

Gé

dos estudantes da amostra

da UL

43%
57%

Feminino
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O gráfico seguinte, representa a distribuição dos respondentes por “Nacionalidade” e
neste âmbito, verifica-se que a maioria dos inquiridos tem nacionalidade portuguesa
(94,3%). Destaca-se a nacionalidade brasileira que representa 2,3% dos inquiridos
que responderam ao questionário.
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Gráfico 36 – Percentagem de respostas à q
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Seguidamente, constata-se a dispersão geográfica relativamente aos “Concelhos de
residência atual” dos inquiridos, sendo o concelho de Lisboa, aquele que demonstrou
representar o maior número de inquiridos.
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O gráfico seguinte demonstra a “Constituição do agregado familiar” da maioria dos
inquiridos constatando-se que este era composto por 2 pessoas (26,2%), seguindo-se
um agregado familiar composto por mais de mais de 3 pessoas (24,2%).
Gráfico 38 – Percentagem de respostas à q

ã
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Relativamente à questão colocada aos inquiridos sobre o seu “Estado civil”, conforme
se pode observar no gráfico abaixo indicado, a maioria dos inquiridos apresentava o
estado civil de solteiro (43,6), seguido pelo grupo de inquiridos pertencentes ao estado
civil de indivíduos casados (41,9%).
Gráfico 39 – Percentagem de respostas à questão
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Em suma, os 530 estudantes da UL que responderam ao questionário online têm em
média 37 anos, pertenciam maioritariamente ao género feminino, eram solteiros,
apresentavam nacionalidade portuguesa, concentrando-se sobretudo no distrito de
Lisboa e pertenciam a um agregado familiar constituído maioritariamente por duas
pessoas.

272

6.2.2.2. Percurso escolar
De seguida, apresenta-se a análise descritiva dos dados relativamente à segunda
parte do questionário designada “Percurso escolar”.

Neste âmbito, os inquiridos foram questionados sobre qual o último estabelecimento
de ensino que frequentaram, o nível de escolaridade ou equivalente antes do ingresso
no ES, anos sem estudar, o conhecimento sobre as Provas para “Maiores de 23 anos”,
a forma de ingresso, se já tinha tentado anteriormente o ingresso ao ES, a forma de
preparação prévia, se se considerava estava bem preparado e porquê. Esta última
pergunta dava oportunidade aos inquiridos de revelarem a sua opinião livremente e
por isso as respostas foram tratadas separadamente sob a forma de análise de
conteúdo.

Assim, e como se pode constatar no gráfico seguinte, face à questão colocada sobre
“Qual o último estabelecimento de ensino que frequentou”, verifica-se que 65,5% dos
estudantes que responderam ao questionário frequentou o ensino público,
constatando-se também que 10,2% dos inquiridos frequentaram Escolas Profissionais
e Centros de Formação Profissional e 5,3% realizaram o Processo de RVCC (em
Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências ou CNO).
Gráfico 40 – P
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Quanto à pergunta antes de ingressar na UL,” Qual era o seu nível de escolaridade ou
equivalente”, verifica-se que a maioria dos estudantes que responderam a este
questionário era titular do 12.º ano de escolaridade (46%), sendo que 29,4% referiu já
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ter frequentado um curso superior e 9,4% frequentou Cursos de Especialização
Tecnológica (CET).
Gráfico 41 – Percentagem de respostas à q
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No que diz respeito à questão colocada aos inquiridos sobre o número de “Anos sem
estudar” e como se pode observar no quadro que se segue, a média de anos dos
estudantes da amostra da UL, situa-se em 9 anos.
Quadro 60 – Média de Anos sem estudar dos estudantes da amostra da UL
Média
Mediana
Desvio-padrão

9,0
10,0
9,3

Na pergunta “Como obteve conhecimento das Provas “Maiores de 23 anos?” na UL,
verifica-se que a maioria, 52,8%, referiu ter sido através da internet. Os amigos e
familiares representam 45,7%, sendo a rádio o meio de comunicação menos utilizado
para dar conhecimento sobre este tipo de informação.
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Gráfico 42 – Percentagem de respostas à questão
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Como existia a possibilidade dos inquiridos poderem escolher outra opção, verificou-se
que aqueles que assinalaram esta opção referem os docentes que tiveram antes,
como transmissores desta informação.
De seguida, perguntou-se sobre qual a forma de “Como ingresso na UL?” e como se
pode constatar pelo gráfico abaixo indicado, a maioria (99,1%) revela ter ingressado
através das Provas para “Maiores de 23 anos”.
Gráfico 43 – Percentagem de respostas à questão
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A pergunta seguinte, pretendia analisar se os inquiridos já se tinham candidatado ao
ES anteriormente, ao que 57,8% responderam afirmativamente.
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Gráfico 44 – Percentagem de respostas à questão A
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Quanto à pergunta “Que tipo de preparação realizou antes de ingressar no ES?”, é de
notar que a grande maioria revela ter feito a preparação de forma autónoma (90,9%) e
apenas 3,4% recorreram a explicações ou Oficinas de Preparação (3,4%).
Gráfico 45 – Percentagem de respostas à questão Q
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A pergunta que se segue, pretendia obter a resposta sobre “Acha que estava bem
preparado para o Ensino Superior?” e apresentar as suas justificações quer para uma
situação quer para a outra. Pode constatar-se que 83,5% afirmou que estava bem
preparado.
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Gráfico 46 – D
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Quanto às razões que apresentaram e que se podem observar no quadro seguinte,
para os inquiridos que consideraram que estavam bem preparados, estas prendem-se
sobretudo com questões de boas bases escolares, como hábitos de leitura, escrita e
reflexão. Existem 99 inquiridos que revelam já ter experiência universitária anterior
pelo que se sentiam preparados. Mas é também notório os inquiridos que assinalam a
experiência e o conhecimento na área de estudo, bem como a motivação, persistência
e trabalho que tem de efetuar.
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Por oposição, os inquiridos que revelaram não estar bem preparados para o ES,
apontaram razões ligadas ao afastamento do ensino e sobretudo à falta de método de
estudo. A falta de bases foi também muitas vezes referida como sendo um problema
para o acompanhamento das aulas.
Quadro 62 – D
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Em síntese, os estudantes da amostra da UL frequentaram maioritariamente o ensino
público, são maioritariamente titulares do nível secundário, sendo que muitos
frequentaram já o ensino superior. Estiveram em média 9 anos sem estudar, tendo
conhecimento da nova forma de acesso através da internet e ingressando na UL
através das Provas M23. A maioria dos estudantes respondentes referiu já ter
apresentado antes uma candidatura ao ES. A maioria sublinhou que se preparou para
as referidas Provas de forma autónoma, considerando que estava bem preparado para
o ingresso no ensino superior, justificado pelas boas bases escolares, hábitos de
leitura, escrita e reflexão, e pela experiência universitária anterior.

6.2.2.3. Percurso profissional
Seguidamente, apresenta-se a análise descritiva relativamente à terceira parte do
questionário, designada por “Percurso profissional”. Nesta parte, colocaram-se mais 4
questões. A primeira, saber “Qual era a sua situação profissional quando ingressou na
UL”, a segunda sobre a “Atividade profissional atual”, a “Relação dessa atividade com
o curso que frequenta” e, por último, ”Qual o vínculo contratual atual”.
Deste modo, na primeira pergunta colocada aos estudantes desta amostra “Qual era a
sua situação profissional quando ingressou na UL?”, verificou-se que 72,1%
respondeu que era estudante e empregado a tempo integral, ou seja trabalhadorestudante.
Gráfico 47 – Distribuição das frequências à questão Q
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O gráfico seguinte refere-se aos grupos de atividades profissionais que os inquiridos
desempenhavam e que, neste caso específico, foram agrupados segundo a
Classificação Nacional de Profissões. Constata-se que a maioria (153) desempenhava
atividades profissionais englobadas no grupo de Técnicos e Profissionais de nível
intermédio.
Gráfico 48 – Percentagem de respostas à q
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Seguidamente, analisa-se a relação da atividade profissional com o curso que
estudantes da amostra da UL frequentavam e, neste ponto, observa-se que 42,42%
apresentava uma atividade diretamente relacionada com o curso. Destaca-se,
igualmente que 30,5% dos sujeitos da nossa amostra se encontravam a frequentar um
curso totalmente diferente da área profissional que desempenhavam.
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Gráfico 49 – Percentagem de respostas à questão Q
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Por fim, antes de passarmos a outro subcapítulo, analisamos no gráfico “Qual o
vínculo contratua atual” que os inquiridos tinham com a sua entidade patronal,
constatando-se que 56,2% dos inquiridos assinalaram que eram empregados com
contrato por tempo indeterminado.
Gráfico 50 – Percentagem de respostas à q
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Em suma, quanto ao percurso profissional dos estudantes da amostra da UL, os
respondentes revelaram que eram trabalhadores-estudantes a tempo inteiro,
maioritariamente ligados a atividades profissionais de técnicos e profissionais de nível
intermédio. Sublinharam que na sua maioria têm uma atividade profissional
relacionada diretamente com o curso que frequentavam. Referiram que tinham um
vínculo contratual assente num contrato por tempo indeterminado.
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6.2.2.4. Dados sobre a licenciatura que frequenta
De seguida, apresenta-se a análise descritiva relativamente à última parte do
questionário, designada por “Dados sobre a licenciatura que frequenta”.

A primeira informação dada neste contexto, refere-se às Faculdades que os inquiridos
frequentavam

na UL. Verifica-se que todas as

Faculdades se encontram

representadas, mas a maioria dos estudantes da amostra da UL frequentava a
Faculdade de Direito (29,6%), seguida pela Faculdade de Letras (22,6%).
Gráfico 51 – Percentagem de respostas à q
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Apresenta-se, no gráfico seguinte, a distribuição dos inquiridos por “Licenciaturas”,
verificando-se que o curso de Direito da Faculdade de Direito, foi o curso com maior
representatividade nesta investigação, com 154 estudantes que responderam ao
questionário.
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Gráfico 52 – Distribuição da frequência à questão Q
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De seguida, questionou-se sobre “Quais os motivos que o/a levaram a candidatar-se
ao ES?”, apresentando-se no gráfico seguinte, 12 alternativas possíveis. Verificou-se
que a maioria dos inquiridos (61,7%) assinalou que o motivo mais forte foi a realização
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pessoal, seguindo-se a opção de estudar assuntos de interesse e com mais
profundidade.
Gráfico 53 – Percentagem de respostas à q
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Perguntou-se na questão seguinte, sobre “Que razões o levaram a escolher o curso
que frequenta?” e, tal como podemos ver, os inquiridos da amostra da UL
manifestaram maioritariamente o interesse na área profissional a que o curso dá
acesso (58,3%). Note-se que 48,3% dos inquiridos assinala o interesse pelas
disciplinas.
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Gráfico 54 – Percentagem de respostas à questão Q
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Nesta pergunta, havia espaço aberto para que os inquiridos manifestassem outras
razões que não tivessem sido contempladas. Neste sentido, no quadro seguinte
transcrevem-se as opções referenciadas, sendo que aquela que se destacou foi
“Aprender mais”, por ser a que reúne mais respostas, seguida por 11 respostas que
assinalaram a necessidade de obtenção de diploma.
Quadro 63 – Distribuição da frequência à que ã
O çã

R

õ

h

-

O

Vocação

Obtenção de
diploma

Receio do futuro

Aprender mais

Bons profes s ores

Melhor trabalho,
atividade
profis s ional

Ser em
pós laboral

9

11

1

23

1

10

1

Às perguntas anteriores, segue-se a pergunta sobre “Que fatores considera
importantes para facilitar a progressão no curso?”. Constatou-se que a opção de bons
professores, reuniu a maioria das respostas com 77,4%. Note-se que 57,2% dos
inquiridos assinalaram a opção relativa à oferta dos cursos em regime de pós-laboral.
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Gráfico 55 – Percentagem de respostas à questão Q
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Nesta questão, os inquiridos puderam igualmente pronunciar-se sobre outros fatores
que não estivessem contemplados nas opções dadas. Nesta sequência, segue-se o
quadro que refletiu essas opiniões e onde se destacou, em particular, a opinião sobre
a dedicação ao trabalho que permite a progressão no curso.
Quadro 64 – Distribuição da frequência à questão Que fatores considera importantes
f
Sis tema
Bons
Bons
de
recurs os
profes s ores avaliação
didácticos
adequado

3

3

3

g
Horários
em pós laboral

Motivação

2

2

ã

– O çã

O

Melhor
Flexibilidade
Bom
apoio ao
das
Capacidade
Trabalho
ambiente
trabalhador
entidades
financeira
Dis ciplina
es tudante
patronais

2

6

2

2

1

Tempo

Já tinha
formação
académica
s uperior

3

2

No seguimento da pergunta anterior, analisa-se de seguida “Que dificuldades” tem
sentido ao longo do seu projeto de formação” e, tal como se pode constatar, a opção
da dificuldade na conciliação dos estudos com a vida profissional e familiar foi a opção
que mais se destacou (43,4%), o que se compreende, tendo em conta que a maioria,
como se viu no quadro anterior, revelou ser trabalhador-estudante.

Existem 42,1% dos sujeitos da amostra da UL que responderam ao questionário que
destacaram a incompatibilidade que sentiam com os horários de trabalho e estudo.
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Gráfico 56 – Percentagem de respostas à questão Q
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De igual forma, surge a análise dos dados relativos à opção “Outros”. Como se pode
observar, o fator da dificuldade em gerir o tempo, foi apontado como sendo uma
dificuldade sentida pelos estudantes ao longo do curso. Embora fosse um aspeto
interessante para se estudar em detalhe, nesta investigação não haverá espaço para o
fazer, pois não se trata dos objetivos gerais definidos.
Quadro 65 – Distribuição da frequência à questão Q
g

j

Os profs preferem Fal ta res pei to
Nenhumas exames /aval i ações .
por quem
Pouco apoi o
trabal ha

10

12

7

f

çã

– O çã

Matéri as
que não Enti dade Fal ta de Di fi cul dades
s ervem
patronal Tempo económi cas
para nada

1

1

11

1

f
O

Di fi cul dade
Aces s o a
Horári os
em
Conci l i ar
materi ai s Li nguagem
mai s
memori zar. trabal ho
de
técni ca
ajus tados
Probl emas com es tudo
es tudo
de s aúde

3

2

3

6

1

Na questão que se segue, analisou-se questão “Considera-se tão bom aluno como
outro colega seu, vindo de um percurso regular de ensino?” Destaca-se que 91,3%,
referiu que se considera tão bom aluno como outro colega seu vindo de um percurso
regular de ensino.

286

Gráfico 57 – Percentagem de respostas à questão
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Nesta questão, os inquiridos da nossa amostra justificaram da resposta dada
anteriormente. Nesta sequência, o quadro seguinte retrata a opção do “Sim”. Os
estudantes justificam que se consideram tão bons alunos como outros colegas vindos
de outros percursos regulares devido aos resultados positivos obtidos e pela
consciência de que a experiência de vida contribui para esses resultados, entre outras
explicações.
Quadro 66 – Distribuição da frequência à questão
g

v

-se tão bom aluno como

g

?

,

q ê?

Média s uperior

Pelos
res ultados
obtidos

Não há
diferença

Frequência de
ens ino
s uperior

Gos to e
capacidade

A experiência
de vida
compens a

Mais trabalho

Motivação

Tempo s uperior
dos outros

Boas bas es

26

90

34

24

17

72

37

28

2

47

Os inquiridos que identificaram a resposta “Não”, apontaram a falta de motivação e
maiores dificuldades quando se compararam com o progresso dos outros colegas, tal
como se apresenta no quadro seguinte:
Quadro 67 – Distribuição da frequência à questão

-se tão bom aluno como

outro colega seu vindo de um percurso regular de ensino? Não, porquê?

Fa l ta
Moti va çã o

Fa l ta m
ba s es

Ma i s
di fi cul da de

7

0

3

Fa l ta tempo
Pi ores
e horá ri os
res ul ta dos
compa tívei s

1

0

Seguidamente, demonstra-se o interesse dos candidatos revelaram face à questão
“Tenciona requerer a creditação da sua formação e experiência profissional?”
Verificou-se que 56,6% revelou que pretendia solicitar essa creditação, mas 43,4%
dos inquiridos não revela interesse em ver as suas competências reconhecidas.
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Gráfico 58 – Percentagem de respostas à questão T
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O gráfico seguinte, pretende demonstrar as respostas dos inquiridos face à questão”
Quais os seus projetos profissionais quando terminar o curso?”. Nota-se que 41,5%
dos inquiridos da amostra da UL sublinhou pretender progredir na carreira e aumentar
o salário. É de notar que a opção “permanecer na mesma empresas/instituição mas a
desempenhar outro tipo de tarefas”, estava representado em 24,2% dos respondentes.
Gráfico 59 – Percentagem de respostas à questão Q
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No gráfico abaixo, os inquiridos justificaram a escolha pela UL perante várias opções
apresentadas. O facto de ser uma universidade de natureza pública e o prestígio da
UL, atraiu 60% e 59,2% dos inquiridos, respetivamente. Note-se que 51,1% apontaram
também a razão da proximidade geográfica.
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Gráfico 60 – Percentagem de respostas à questão Q
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À semelhança de outras perguntas anteriores, nesta questão também foi dada a
hipótese de os inquiridos poderem identificar outros aspetos que pudessem explicar a
escolha pela UL. Desta forma, a opção que mais se destacou, foi a opção relativa ao
“Reconhecimento do curso” que frequentavam.
Quadro 68 – Distribuição da frequência à questão Q
h

I

P

é

L

f

? – O çã

í
O

Bons
profes s ores

Ser uma
Ins t.Públ i ca
com propi nas
mai s bai xas

Ter pres tígi o

Ter s i do al una

Reconheci mento
do curs o

Curs o em Pós l aboral

Local i zação

6

5

5

9

24

9

3

À pergunta “Voltaria a candidatar-se ao ES nas mesmas condições?”, observa-se que
91,7% dos inquiridos afirmou que voltaria a fazê-lo. Apenas 8,3% dos estudantes da
amostra do IPL revelou que não voltaria a candidatar-se. As razões de uma e de outra
escolha, representam-se de seguida.
Gráfico 61 – Percentagem de respostas à questão V
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Os inquiridos que assinalaram o “Sim”, representaram no quadro que se segue as
razões da sua resposta, destacando-se a resposta de que o processo foi acessível,
única hipótese de ingresso, adequado e justo. Existem 94 inquiridos que reforçaram
que a escolha correspondeu às expectativas.
Quadro 69 – Distribuição da frequência à questão V
çõ

? .

Corres ponde às Cons ci ênci a de Oportuni dades
expectati vas
ALV
i guai s

94

15

7

,

-se ao ES nas
q ê?

Gos to
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Proces s o
aces s ível e
úni ca hi pótes e.
È
adequado.Jus to

40

48

220

Os inquiridos que respondem “Não”, apontaram motivos que se encontram
identificados de seguida, reportando-se a exames difíceis e ao facto de considerarem
um processo injusto e desmotivador.
Quadro 70 – Distribuição da frequência à questão V
çõ

? . Nã ,

datar-se ao ES nas
q ê?

Profes s ores
Não exi s te a
que não
oferta em pós - Injus to Exames di fícei s querem al unos
l aboral
trabal hadores
es tudantes

3

5

7

Des moti vado. É
di fíci l

2

5

Relativamente à pergunta sobre se “As competências adquiridas correspondem às
expectativas iniciais?”, a maioria dos estudantes (73%) dos inquiridos da amostra da
UL responderam que existia correspondência e 27% dos inquiridos revelaram que não.
Gráfico 62 – Percentagem de respostas à questão A
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Nesta questão aberta, os inquiridos apresentaram igualmente as razões para
justificarem a correspondência das competências adquiridas face às expectativas
iniciais. Verificou-se que 190 inquiridos responderam de forma livre que existiu
evolução nas competências.
Quadro 71 – Distribuição da frequência à questão A
à

ê

Superou

Docentes bons

Há evol ução
nas
competênci as

21

16

190

ê

? .

,

Não houve
s urpres a. Nada Corres pondem
de novo

29

q
q ê?

Adequadas

Há exi gênci a
no curs o

7

12

40

Da mesma forma, os inquiridos que sublinharam não haver correspondência entre as
competências adquiridas e as expectativas, apresentaram os seus argumentos. Neste
âmbito, 42 inquiridos referiram que não existiu preparação, havendo poucas
competências e poucas exigências.
Quadro 72 – Distribuição da frequência à questão A

ê

correspondem às competências inicia ? . Nã ,

q

q ê?

Não prepara.
Poucas
competênci as .
Poucas
exi gênci as

Mui ta matéri a.
Di fi ci l
acompanhamento.
Os TE não
cons eguem

Mui ta teori a

Profes s ores
pouco
qual i fi cados

Des i s tênci a

Des moti vação

42

12

8

9

10

4

O gráfico seguinte representa a questão “Classifique o seu grau de satisfação/sucesso
no curso”. Como se pode constatar a maioria dos inquiridos revelou estar bastante
satisfeito (48,4%) e 14,9% afirma estar muito satisfeito mo curso.
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Gráfico 63 – Percentagem de respostas à q
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O quadro 73 apresenta o registo resumido dos comentários e sugestões gerais dos
inquiridos da amostra da UL que acharam oportuno fazê-lo.
Quadro 73 – D

çã

f q ê

àq

ã

á

g

õ

dos

participantes da amostra da UL
Ba i xa r o
Fa l ta de
Di fi cul da des
cus to da s
Curs os em
Profes s ores Ins ta l a ções Os M23 s ã o
A UL
Ma i s
Deve
por pa rte
propi na s
Pós devem
a
norma l mente Ca dei ra s + tem que va ga s pa ra Regi me de Rees trutura r
ha ver
da s
Acredi ta çã o
pa ra os
l a bora l /hor
res pei ta r neces s i ta r os mel hores prá ti ca s mel hor
es te
a va l i a çã o
o curs o
i ncenti vo
Enti da des
a l unos
á ri os
ma i s os TE
obra s
a l unos
ar
a ces s o
a o es tudo
Pa trona i s
que nã o
compa tívei s
reprova m

1

1

26

12

34

1

1

3

1

2

2

3

1

No que diz respeito aos comentários, observamos que 34 sujeitos sugeriram que os
docentes deviam respeitar mais os trabalhadores-estudantes. É de notar igualmente,
as sugestões relativas à falta de oferta de cursos em regime de pós-laboral. Sugeriram
entre outras questões, a redução do custo das propinas para os estudantes bemsucedidos (sem reprovações).

Em síntese, no que diz respeito aos dados sobre a licenciatura que os sujeitos da
amostra da Ul frequentavam, verificou-se que a Faculdade de Direito e o curso de
Direito, concentraram a maioria os inquiridos. Os motivos para voltar a estudar, foram
os da realização pessoal e o interesse pela área profissional a que o curso dá acesso.
Os fatores principais que consideraram para facilitar a progressão no curso, foram os
bons docentes e as dificuldades foram a conciliação da vida profissional com a vida
familiar. Também a maioria se considera tão bom aluno como outro colega vindo de
outro percurso regular de ensino. Gostariam de ver a sua experiência profissional
creditada e após o términus da formação superior, gostariam de progredir na carreira e
ver aumentado o seu salário. A maioria optou pela UL devido ao facto de se tratar de
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uma instituição pública e pelo seu prestígio. Voltariam a candidatar-se aos ES nas
mesmas condições e por fim referiram que as competências adquiridas correspondem
às expectativas iniciais, encontrando-se bastante satisfeitos.

Segue-se a análise inferencial relativa à amostra dos estudantes da UL.

6.2.3. Análise inferencial
Na mesma linha da análise inferencial que foi realizada para o IPL, apresentam-se de
seguida, os resultados do cruzamento das variáveis mais relevantes para obter as
explicações necessárias nesta investigação na UL.

Depois de construídas as amostras e após o recurso à estatística descritiva, segue-se
o procedimento seguinte, que consiste em inferir acerca de valores dos parâmetros da
população teórica de onde foram obtidas as amostras e ou de validar hipóteses (nas
quais se fundamentam as teorias) acerca desses parâmetros.

As opções estatísticas que guiaram a análise dos dados do IPL, mantêm-se para a
análise dos dados da UL.
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Ilustração 11 – Variáveis em estudo na análise inferencial da UL
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Considera-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um percurso regular de ensino
Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Bons professores como fator de progresso
Dificuldades na conciliação com a vida familiar e profissional
Considera-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um percurso regular de ensino
Competências adquiridas e correspondem às expectativas
Considera-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um percurso regular de ensino
Tipo de preparação antes de ingressar no ES
Considera-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um percurso regular de ensino
Motivos e expectativas
Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Motivos que o levaram a candidatar-se ao ES
Satisfação e expectativas
Grau de satisfação/sucesso
Competências adquiridas e correspondência às expectativas iniciais
Fonte: Elaboração própria.

No primeiro cruzamento efetuado, considerou-se a variável “Nível de escolaridade
antes de ingressar na UL, e a “Média de anos sem estudar”, para se perceber se
existe influência, relativamente à habilitação dos inquiridos e ao número de anos que
estiveram sem estudar.
Na variável “Nível de escolaridade antes de ingressar na UL”, tiveram de ser tomadas
opções, tendo em conta que apenas 2 sujeitos (0,4%) tinham o 6º ano aquando a
entrada para o ES e observou-se uma baixa frequência, também, relativamente à
entrada com o 10º ano, onde se registam somente 11 sujeitos (2.1%). Não foi possível
fazer os cálculos com a ANOVA, ou qualquer outra prova, tendo níveis com tão baixa
frequência. Para resolver este obstáculo, considerámos agregar as categorias com
baixas frequências, uma vez que a agregação das categorias permite obter um maior
número de observações por nível da variável escolaridade à entrada no ES, conforme
se verifica no quadro seguinte.
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Quadro 74 – Distribuição da amostra pelo nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Nível de escolaridade

n

%

até ao 6º ano

2

0,4

Escolaridade

n

%

7º ano ao 9º ano

18

3,4

Até ao 9º ano

20

3,8

10º ano

11

2,1

11º ano

49

9,2

10º /11º anos

60

12º ano

244

46

12º ano

244

46

Cursos de Especialização Tecnológica

50

9,4

CET

50

9,4

Ensino Superior

156

29,4

ES

156

29,4

Total

530

100

Total

530

100

11,3

A nova categoria “até ao 9º ano” junta os sujeitos que entraram no ensino superior
com um nível de escolaridade até ao 6º ano e aqueles que entraram com habilitações
entre o 7º e o 9º ano de escolaridade, no total de 20 sujeitos. Apesar de “até ao 9º
ano” ter uma frequência de apenas 20 estudantes, não pareceu adequado juntar estes
sujeitos aos que entraram com ensino secundário, por serem ciclos de ensino
diferentes. Os 11 sujeitos que entraram com o 10º ano foram agregados juntamente
com os indivíduos detentores do 11º ano, perfazendo 60 sujeitos. Desta forma foram
efetuados os cálculos tendo em conta 5 categorias.
Na variável “número de anos sem estudar” não foram identificados outliers inferiores,
mas foi identificado um outliers superior. O sujeito identificado não foi considerado
neste cálculo.
Quadro 75 – Médias, desvios-padrão e ANOVA do número de anos sem estudar e do
nível de escolaridade antes de ingressar no ES

n

Média
de anos
sem
estudar

DP

F#

p

Post hoc

Até ao 9º ano

20

19,58

10,72

17,7

.000

9º>12º, p= .023**

10º ao 11º anos

60

16,64

11,24

9º>CET, p= .007**

12º ano

244

11,1

8,35

9º>ES, p= .001**

Cursos de Especialização Tecnológica

50

9,54

6,83

10º/11º>12º, p= .006**

Nível de escolaridade antes de
ingressar no ES

10º/11º>CET, p= .006**
Ensino Superior

156

6,89

6,91

11º/12º>ES, p= .001**
12º>ES, p= .000**

** p<.01; # Foi usada a correção de Brown-Forsythe.

Quando se aplicou o teste da ANOVA, foram encontradas diferenças estatisticamente
significativas entre as médias do tempo sem estudar, e nos diferentes níveis de
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escolaridade, o que significa que podemos afirmar que as duas hipóteses estão
relacionadas.

Se tivéssemos usado, no teste de diferenças, a prova não paramétrica Kruskal-Wallis,
alternativa à ANOVA, as diferenças também seriam estatisticamente significativas (KW(4)=62.408, p=.000), pelo que este resultado reforça a conclusão anterior.
De seguida, apresenta-se o cruzamento das variáveis “Nível de escolaridade antes de
ingressar no ES” e “Tipo de preparação antes de ingressar no ES”.

Já vimos que para o cálculo de Qui-quadrado as células da tabela de contingência não
devem ter frequências esperadas inferiores a 5. Nas variáveis em estudo, dez células
(50%) têm frequências esperadas inferiores a 5. Analisando agora as frequências
esperadas, verifica-se que na categoria “Curso Preparatório para M23” quatro das
cinco células têm frequências esperadas inferiores a 5. Nas categorias “explicações” e
“preparação autónoma” 3 células têm frequências esperadas inferiores a 5.

Para ser possível usar estatística inferencial no cruzamento destas duas variáveis, o
tipo de preparação foi recodificado de forma a ter duas categorias: a) Oficinas de
Preparação; b) outro tipo de preparação.

Quadro 76 – T

v

ingressar no ES

T

áv

Nív

escolaridade antes de

preparação antes de ingressar no ES

Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Tipo de preparação antes de
ingressar no ES
Outro tipo de preparação
Oficinas de Preparação
Totais

Até 9º ano

10º/11º
anos

12º ano

CET

ES

Totais

0

7

30

3

8

48

0,0%

11,7%

12,3%

6,0%

5,1%

9,1%

20

53

213

47

148

481

100,0%

88,3%

87,7%

94,0%

94,9%

90,9%

20

60

243

50

156

529

Mesmo após a agregação de categorias, 20% das células têm frequências esperadas
inferiores a 5 e uma das células tem frequência esperada zero, pelo que não estão
reunidas condições para efetuar o cálculo de Qui-quadrado.
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Seguidamente apresenta-se o cruzamento entre a variável “Nível de escolaridade
antes de ingressar no ES” e a variável “Considera-se tão bom aluno como outro colega
seu, vindo de um percurso regular de ensino”.
Quadro 77 – T

v

ingressar no ES

áv

Nív

escolaridade antes de

Considera-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um
g

Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Considera-se tão bom aluno
como outro colega seu vindo Até ao 9º
de um percurso regular de
ano
ensino
18
Sim
94,7%
Não

10º/11º
anos

12º ano

CET

ES

Totais

44

207

40

132

441

80,0%

94,1%

90,9%

91,0%

91,3%

1

11

13

4

13

42

5,3%

20,0%

5,9%

9,1%

9,0%

8,7%

19

55

220

44

145

483

Totais

No cruzamento destas variáveis, não foi possível aplicar o cálculo de Qui-quadrado
devido ao facto de três células apresentaram frequências esperadas inferiores a 5
(30%).
Segue-se o cruzamento entre a variável “Nível de escolaridade antes de ingressar no
ES” e a variável “Bons docentes como fator de progresso”.
Quadro 78 – T

v
B

ingressar no ES

áv

Nív

escolaridade antes de

f

docentes

g

Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Bons professores
como fator de
progresso
Sim
Não
Totais

Até ao 9º
ano

10º/11º
anos

12º ano

CET

ES

Totais

16

46

191

33

124

410

80,0%

76,7%

78,3%

66,0%

79,5%

77,4%

4

14

53

17

32

120

20,0%

23,3%

21,7%

34,0%

20,5%

22,6%

20

60

244

50

156

530

(2(5)=4,301, p=.367)
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Aplicou-se o teste de Qui-quadrado para avaliar se as duas variáveis consideradas
são independentes e de acordo com os resultados obtidos, este não foi
estatisticamente significativo devido ao facto de uma célula apresentar frequência
esperada inferior a 5 (10%), com um valor de 4,53.
O quadro abaixo apresenta o cruzamento entre a variável “Dificuldades na conciliação
com a vida familiar e profissional” e a variável “Considera-se tão bom aluno como
outro colega seu, vindo de um percurso regular de ensino”.
Quadro 79 – T
v

v

f

f

áv

Dificuldades na conciliação com a

Considera-se tão bom aluno como outro colega seu,
v

g

Dificuldades na conciliação com a
vida familiar e profissional
Considera-se tão bom aluno
como outro colega seu vindo de
um percurso regular de ensino
Sim
Não
Totais

Sim

Não

Totais

208

233

441

90,4%

92,1%

91,3%

22

20

42

9,6%

7,9%

8,7%

230

253

483

2

( (1)=0,418, p=.518)

À semelhança de situações anteriores, aplicou-se o cálculo de Qui-quadrado para
verificar se as suas variáveis são independentes e face ao resultado obtido, verifica-se
que este não foi estatisticamente significativo o que nos permite afirmar que as
variáveis não parecem estar relacionadas.
Verifica-se de seguida o cruzamento entre a variável “Competências adquiridas
correspondem às expectativas iniciais” e a variável “Considera-se tão bom aluno como
outro colega seu, vindo de um percurso regular de ensino”.
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Quadro 80 – T

v

áv

correspondem às expectativas

ê

q

-se tão bom aluno como outro

colega seu, vindo de um percurso regular de ensino

Competências adquiridas
correspondem às
expectativas iniciais
Considera-se tão bom aluno
como outro colega seu vindo
de um percurso regular de
ensino
Sim
Não
Totais

Sim

Não

Totais

333

107

440

94,6%

82,9%

91,5%

19

22

41

5,4%

17,1%

8,5%

352

129

481

(2(1)=16,451, p=.000)

Ao aplicar-se, uma vez mais, o teste de Qui-quadrado, este apresentou resultados
estatisticamente significativos, o que nos permite afirmar que as duas variáveis
consideradas estão relacionadas.

Para os estudantes que não se consideram tão bons alunos como os colegas e para
quem as competências adquiridas não correspondem às expectativas foi obtido um
resíduo padronizado de 3,3 (p<.01), para aqueles para quem as competências
adquiridas correspondem às expectativas foi obtido um resíduo padronizado de -2,0
(p<.01).
Seguidamente, apresenta-se o cruzamento entre a variável “Tipo de Preparação” e a
variável “Considera-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um percurso
regular de ensino”.
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Quadro 81 –T

v

ingressar no ES

áv

T

çã antes de

-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de outro
percurso regular de ensino

Tipo de preparação antes de ingressar no ES
Considera-se tão bom aluno
como outro colega seu vindo de
um percurso regular de ensino

Curso
Preparatório
para M23
9

Sim

100,0%

Não
Totais

Preparação
autónoma

Explicações

Oficinas de
preparação

Totais

15

401

16

441

88,2%

91,1%

94,3%

91,3%

0

2

39

1

42

0,0%

11,8%

5,9%

8,9%

8,7%

9

17

440

17

483

Mais uma vez três células (37,5%) obtiveram frequências esperadas inferiores a 5,
com um valor mínimo de 0,78, pelo que não foi possível aplicar o teste que temos
vindo a aplicar, o Qui-quadrado.
Segue-se o cruzamento entre a variável “Nível de escolaridade antes de ingressar no
ES” e a variável “Motivos que o levaram a candidatar-se ao ES”.
Quadro 82 – Tabela com o cruzamento das variáveis "Nível de escolaridade antes de
ingressar no ES" e "Motivos que o levaram a candidatar-se ao ES"
Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Motivos que o levaram
a candidatar-se ao ES

Até 9º
ano

10º/11º
anos

12º ano

CET

ES

Garantia de Saida
profissional

4

5

34

4

24

20,0%

8,3%

13,9%

8,0%

15,4%

8

21

89

17

66

40,0%
9

35,0%
18

36,5%
66

34,0%
7

45,0%
14

30,0%
41

27,0%
153

70,0%
5

68,3%
15

25,0%
5

Integrado na área
profissional do futuro
Vocação
Realização Pessoal
Aumento de
oportunidades
Necessidade de
aprofundar
conhecimentos
Estudar assuntos de
interesse c/ mais
profundidade
ns

2

p

3,925

.416ns

2,072

.722ns

42,3%
30

11,695

.020*

14,0%
28

19,2%
91

3,240

.518ns

62,7%
68

56,0%
13

58,3%
58

5,690

.224ns

25,0%
20

27,9%
89

26,0%
18

37,2%
71

6,013

.198ns

25,0%

33,3%

36,5%

36,0%

45,5%

12

36

115

21

66

7,301

.121ns

60,0%

60,0%

47,1%

42,0%

42,3%

(não significativo) * p<.05.
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Passamos a descrever os resultados do cruzamento do nível de escolaridade antes de
ingressar no ES com os motivos que levaram ao candidatar-se ao ES. O teste de Quiquadrado foi aplicado em cada uma das variáveis e passamos a indicar quais os
resultados obtidos.
O Qui-quadrado não foi significativo nos motivos “garantia de saída profissional”,
“integrado na área profissional que gostava de desenvolver no futuro”, “realização
pessoal”, “aumento das oportunidades de emprego”, “necessidade de aprofundar
conhecimentos para melhorar o desempenho na profissão” e “estudar assuntos do seu
interesse com mais profundidade”.

Havia a possibilidade de analisar outras variáveis, contudo não foram testadas devido
ao facto de não reunirem as condições necessárias, tal como se explica de seguida: O
motivo “escolha muito influenciada pelos familiares/amigos/pais” não foi testado por
cinco células terem frequências esperadas inferiores a 5 (50,0%). No motivo
“localização geográfica da instituição de ensino próxima da área de residência” 3
células (30%) obtiveram frequências esperadas inferiores a 5, e, por isso, não foi
testado. No motivo “por nenhuma razão especial” 5 células (50%) obtiveram
frequências esperadas inferiores a 5. O motivo “romper com a rotina” não foi testado,
pois três células têm frequências esperadas inferiores a 5 (30%).O motivo “procurar
um maior estatuto profissional” não foi testado por duas células terem frequências
esperadas inferiores a 5 (20%).
O Qui-quadrado foi significativo no motivo “sempre achou que era esta a sua
vocação”, conforme se observa no quadro acima

2

(5)=11,695, p=.020). Nenhum

resíduo foi estatisticamente significativo. Neste motivo uma célula apresentou
frequência esperada inferior a 5 (10,0%), contudo manteve-se o cálculo, uma vez que
a proporção é baixa e o valor da frequência esperada está próxima de 5 (4,9).
De seguida, apresenta-se o cruzamento entre a variável “Grau de satisfação/sucesso”
e a variável “Competências adquiridas correspondem às expectativas iniciais”.
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Quadro 83 – Tabela com o cruzamento das variáveis G

f çã /

Competências adquiridas correspondem às expectativas iniciais

Grau de satisfação/sucesso no curso

Competências
adquiridas
correspondem às
expetativas iniciais

S/N

Média de
grau de
satisfação

DP

Moda

Mean
rank

U MannWhitney

p

Sim

3,9

0,8

4

277,89

10071,5

.000**

Não

2,9

1

3

142,97

** p<.01.

Relembramos que as opções de cálculo para estas variáveis, se encontram
justificadas no subcapítulo referente à análise inferência do IPL.

A diferença foi estatisticamente significativa quando se aplicou a prova estatística não
paramétrica U de Mann-Whitney (p=,000), o que nos permite afirmar que as duas
hipóteses estão relacionadas, uma vez que o grau de satisfação é distinto consoante a
resposta sobre as “Competências correspondem às expectativas”.

Em síntese, no que diz respeito á análise inferencial, constatou-se que foram os
estudantes com menos habilitações escolares que ficaram mais anos sem estudar. Os
alunos consideraram que as competências adquiridas corresponderam às expectativas
iniciais. Consideraram-se tão bons alunos como os seus colegas vindos de outros
percursos regulares de ensino. O motivo que destacam para voltar a estudar prendese com a vocação para a área. O grau de sucesso e satisfação no curso estava
relacionado com as competências adquiridas e as expectativas iniciais.

6.2.4. Análise do sucesso e satisfação

aiores de 23

Passamos agora a observar o sucesso e satisfação no que diz respeito aos resultados
da análise descritiva e no subcapítulo seguinte aos resultados da análise inferencial na
UL.
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6.2.4.1. Discussão dos resultados da análise descritiva
Este capítulo aborda a caracterização e sucesso dos estudantes “Maiores de 23 anos”
nos cursos superiores da UL e é tendo por base estes dois pontos que passamos a
apresentar os resultados da análise descritiva e a análise inferencial nesta instituição.

Estes resultados são fruto da análise dos dados obtidos através dos questionários.
Obtendo-se uma amostra com 530 respostas, foi possível analisar a realidade dos
estudantes “Maiores de 23 anos” que frequentavam os cursos superiores da UL nas
nove Faculdades.

No que se refere aos dados pessoais destes estudantes, constou-se que a média de
idades dos estudantes da UL se situava nos 37 anos de idade, um pouco afastada da
idade de 23 anos, como parece estar muitas vezes associado.

Quanto ao género dos estudantes, existe uma maior presença dos estudantes do sexo
feminino (57%) relativamente ao sexo masculino (43%).

Em termos de nacionalidade, a maioria apresentou a nacionalidade portuguesa
(94,3%), seguida pela nacionalidade brasileira (2,3%). Relativamente à fixação
geográfica, a maioria destes estudantes pertencia ao concelho de Lisboa, embora se
verificasse uma grande dispersão geográfica.

Concluímos que que a maioria do agregado familiar era composto por 2 pessoas
(26,2%), e que 43,6% pertenciam ao estado civil de “solteiros”.

A análise ao percurso escolar destes estudantes, permitiu concluir que 65,5%
frequentou anteriormente o ensino público e que 10,2% dos estudantes, provinham de
escolas profissionais e centros de formação profissional. Destaca-se que 4,2%, são
titulares de um curso superior e 5,3% realizaram o processo de RVCC (contributo
direto da Iniciativa Novas Oportunidades, explicada anteriormente).

Em termos de nível de escolaridade ou equivalente, a maioria era titular do 12.º Ano
de escolaridade (46%), e concluiu-se também que 29,4% já era titular de um curso
superior. 9,4% dos estudantes era titular de um Curso de Especialização Tecnológica.
Em média, estes estudantes ficaram 9 anos afastados do estudo.
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Quanto à forma como obtiveram conhecimento do acesso ao ES, concluímos que os
estudantes obtiveram conhecimento maioritariamente através da internet, e em
segundo lugar através de amigos e familiares.

No que diz respeito à forma de ingresso nos cursos superiores da UL, concluiu-se que
99,1% ingressou através das Provas para “Maiores de 23 anos” e que 57,8% já tinha
apresentado uma candidatura ao ES anteriormente. Esta informação, está de acordo
com o número de estudantes que referiram já ser titulares de um curso superior.

Relativamente ao tipo de preparação realizada previamente antes do ingresso nos
cursos superiores da UL, neste estudo constata-se que 90,9% se preparou de forma
autónoma para a realização de Provas, o que se compreende se tivermos em conta
que a maioria possui o 12º ano de escolaridade e em alguns casos o grau de
licenciatura.

Da análise à boa ou má preparação para frequentar os cursos superiores da UL,
existem 83,5% dos estudantes que afirmam que se encontravam bem preparados,
referindo que possuíam boas bases escolares, hábitos de leitura, escrita e reflexão.
Também

assinalam

que

já

possuíam

experiência

universitária

anterior

e

conhecimentos na área. Referem que apresentavam e sentiam motivação,
persistência e trabalho.

Para os que assinalaram que não estavam bem preparados, justificaram que se deve
ao facto, de terem ficado muitos anos sem estudar, à falta de método de estudo e à
falta de bases.

Da análise ao percurso profissional, conclui-se que 72,1% é estudante e empregado a
tempo inteiro e que apenas 5,4% é apenas estudante. Destes estudantes existem
6,7% que se encontram na situação de desempregados. Este ponto comprova que os
estudantes são efetivamente, na sua maioria, trabalhadores-estudantes.

Destaca-se que a maioria destes estudantes exerce profissões ligadas ao grupo de
técnicos e profissionais de nível intermédio (segundo o Classificação Nacional de
Profissões), desempenhando uma atividade relacionada com o curso que frequenta
(42,4%). É igualmente relevante constar-se que 52,1% destes estudantes possui um
vínculo contratual de empregado com contrato por tempo indeterminado, tendo uma
situação profissional que lhes garante estabilidade.
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Da análise sobre os dados referentes à licenciatura que frequenta, a Faculdade de
Direito e por conseguinte a licenciatura de Direito, é o curso da UL com maior
representatividade nesta investigação.

Quanto à análise sobre os motivos para querer ingressar no ES, constatou-se que
61,7% dos estudantes declararam razões de realização pessoal e também gosto para
estudar assuntos do seu interesse com mais profundidade (47,2%).

Relativamente às razões pela escolha do curso, os motivos dos estudantes recai
maioritariamente pelo interesse pela área profissional a que o curso dá acesso
(58,3%), o que está de acordo com o ponto anterior. Neste seguimento, referem
igualmente motivações para querer aprender mais e a necessidade de obtenção de
um diploma.

No que diz respeito aos fatores relevantes para facilitar a progressão no decorrer do
curso, ter bons docentes foi considerado pela maioria, fator de progressão no curso
(77,4%), bem como a oferta formativa em horário pós-laboral (57,2%). A questão do
trabalho (entenda-se por empenho) que têm de realizar, foi considerado outro fator
que facilita a progressão no curso.

As maiores dificuldades sentidas ao longo da formação, situam-se ao nível da
dificuldade na conciliação com a vida profissional e familiar (43,4%) bem como a
incompatibilidade de horários para frequentar os cursos (42,1%). Os problemas
financeiros são destacados como sendo um constrangimento sentido ao longo do
curso (34,7%). Existe ainda outra dificuldade sentida que deve ser anotada e que se
refere ao facto dos docentes preferirem avaliar por exames, em detrimentos de outras
formas de avaliação.

Quanto ao facto de se considerar tão bom aluno como outro colega seu, vindo de
outro percurso formativo, a maioria considerou-se ao mesmo nível dos outros colegas
que realizaram um trajeto formativo mais tradicional (91,3%). Validam a resposta pelos
resultados que obtêm nas unidades curriculares e porque consideraram a experiência
de vida, uma valiosa compensação (72).

Ainda no âmbito da análise da licenciatura, existem estudantes que pretendiam
solicitar a creditação da formação e da experiência profissional adquirida (56,6%).
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Todavia, 43,4% referem que não estão interessados em requerer a creditação porque
estavam determinados em aprender mais.

Da análise sobre os projetos pessoais e profissionais após o términus do curso, os
estudantes desejavam progredir na carreira e ver o seu salário mensal aumentado
(41,5%). É relevante perceber que 24,2% destes alunos, aspirava permanecer na
mesma empresa e 23,4% mudar de empresa/instituição.

As razões pela escolha da UL estavam na maioria relacionados com o facto de se
tratar de uma universidade pública (60%) e ser uma universidade de prestígio (59,2%).
O reconhecimento dos cursos que frequentam, também é outra razão que se destaca.

A maioria voltaria a candidatar-se nas mesmas condições, o que justificaram pelo
facto, de se sentirem evolução nas competências e correspondência entre o que
esperavam e o que alcançaram. O acesso pela via dos “Maiores de 23 anos” também
foi considerado adequado e justo, permitindo evolução pessoal. São poucos os
estudantes que referiram, que as Provas eram exames difíceis.

Relativamente à correspondência entre as expectativas inicias e as competências
adquiridas, a maioria referiu que existiu evolução nas competências (73%) e que
corresponderam ao previsto. Porém, os estudantes que não confirmam esta
correspondência apontaram a falta de exigências e as poucas competências que
constataram.

Concluímos que a maioria se encontrava bastante satisfeito com o curso que
frequentava.

6.2.4.2. Discussão dos resultados da análise inferencial
De seguida passamos a apresentar os resultados da análise inferencial das variáveis
que foram consideradas estatisticamente significativas, tendo por base os três pontos
de análise considerados na análise efetuada no IPL.
1) Conhecimentos e competências
2) Motivos e expectativas
3) Satisfação e expectativas
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1) Conhecimentos e competências

Relativamente ao conhecimento e competências, os estudantes que ingressaram com
habitações mais baixas foram aqueles que em média, estiveram mais tempo sem
estudar e obtiveram diferenças estatisticamente significativas comparadas com os
estudantes que ingressaram com o 12.º ano, com o CET e com o ES. Os estudantes
que titulares do 10.º ano e 11.º ano, em média ficaram mais anos sem estudar quando
comparados com os estudantes titulares do 12.º ano, CET ou ES.

A média de anos sem estudar é superior nos alunos titulares do 12.º ano quando
comparada com os alunos titulares de um nível superior. Os alunos que são titulares
de um curso superior, são os estudantes que em média estiverem menos anos sem
estudar.

Os estudantes que ingressaram com habilitações até ao 9º ano, foram aqueles que em
média, estiveram mais tempo sem estudar comparando com os estudantes que
ingressaram com o 12.º ano, com o CET e com o ES.

Ainda no domínio dos conhecimentos e competências, observamos que no total da
amostra existem 94,6% que considera que as competências adquiridas correspondem
às expectativas iniciais e que se considera tão bom como qualquer outro aluno vindo
de outro percurso. Quanto maior for o nível de correspondências entre as expectativas
maior são as probabilidades de se considerar tão bom aluno quanto outro colega seu.

Existe uma maior proporção de estudantes que não se considera tão bom aluno como
os colegas e para quem as competências adquiridas não correspondem às
expectativas iniciais (17,1%) do que para aqueles indivíduos para quem as
expectativas correspondem às expectativas iniciais (5,4%).

2) Motivos e expectativas

Analisando o segundo ponto sobre as motivações e expectativas e face ao resultado
obtido pelo cruzamento do nível de escolaridade à entrada com os motivos que
levaram os estudantes a candidatar-se ao ES, concluímos que o motivo “Sempre
achou que era a sua vocação”, foi coerente e confirmado ao longo das entrevistas
realizadas aos docentes da UL, na medida em que nesta universidade ingressaram
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estudantes por este acesso, titulares de um bacharelato, exercendo atividade
profissional na área e que procuravam uma qualificação de nível superior.

3) Satisfação e expectativas

Os estudantes que apresentam um maior grau de satisfação/sucesso no curso, são os
estudantes que mais consideraram que as suas competências corresponderam às
expectativas iniciais e tende a ser inferior se as competências adquiridas
corresponderam menos às expectativas iniciais.

Dito de outra maneira, o grau de satisfação/sucesso no curso, é superior para aqueles
que assinalaram que as competências corresponderam às expectativas iniciais.

O sucesso e satisfação destes estudantes parece estar relacionado com o facto de se
encontrarem a frequentar um curso que vai ao encontro com a sua vocação. Neste
sentido, compreende-se que estes estudantes que optam por uma carreira por
vocação e gosto, terão à partida melhores condições para obter sucesso e resultados
favoráveis a vários níveis, pessoal, académico e social (motivações intrínsecas), do
que estudantes vindos de trajetos tradicionais. Sabe-se que os estudantes mais
tradicionais escolhem o curso superior com base noutras motivações, por vezes,
assentes em projetos futuros de natureza mais economicista e por vezes influenciado
por amigos e familiares.

Quando maior for a relação entre as competências adquiridas e as expectativas
previstas, maior será o grau de satisfação e de sucesso destes estudantes no curso.
Por outras palavras, se os estudantes sentirem que estão a evoluir, a adquirir mais
competências e conhecimentos, fazendo correspondência com as expectativas inicias,
há uma maior garantia de sucesso.

Em suma, podemos afirmar que na UL, o sucesso e satisfação dos estudantes está
relacionado com os conhecimentos e competências que revelam possuir devido ao
facto da maioria possuir o 12º ano de escolaridade ou já ser titular de um curso
superior. São estes estudantes que mais assinalam que as competências adquiridas
correspondem às expectativas iniciais, considerando-se tão bons alunos como os
colegas vindos de percursos formativos tradicionais.
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6.2.5. Entrevistas aos docentes e estudantes
Como referido anteriormente, a análise que se segue apresenta as opiniões dos
docentes entrevistados nas Faculdades da Universidade de Lisboa (UL). Este
processo foi mais longo, devido à dificuldade na conciliação de tempos entre alguns
docentes e a investigadora, por vezes também acentuada pela distância geográfica.

Na parte final, será apresentada a análise de conteúdo das entrevistas realizada aos
estudantes da UL.

6.2.6. Resultados da análise das entrevistas
Apresenta-se os resultados das entrevistas realizadas aos docentes, seguindo-se os
resultados das entrevistas realizadas aos estudantes.

6.2.6.1. Análise das entrevistas aos docentes
Tal como referido, foram aplicados os mesmos guiões de entrevistas aos docentes
que se utilizaram no IPL.

Relativamente ao Guião de Entrevista aos docentes, constata-se, também, nesta
instituição, que as respostas obtidas não têm sempre o mesmo sentido e os
entrevistados respondem com mais entusiasmo e detalhes a determinadas questões
do que a outras, significando que as suas experiências enquanto docentes e
responsáveis terão também contribuído para a divergência das suas opiniões.

Todas as entrevistais realizadas aos docentes e aos estudantes da UL, encontram-se
transcritas na íntegra, bem como as grelhas de análise de conteúdo das mesmas nos
anexos 5 e 6.

Relativamente aos resultados da análise de conteúdos das entrevistas, apresenta-se,
em primeiro lugar, as opiniões dos docentes da UL, que mais se destacam face ao
sucesso e satisfação estudantes “Maiores de 23 anos”, às quais se seguirá as
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opiniões dos estudantes. À medida que vamos analisando os tópicos/temas
estudados, vamos apresentando excertos das entrevistas que reforçam esta análise.
Quadro 84 – Dimensões explicativas para o sucesso/satisfação dos estudantes
na UL
Tema

Temas estudados
Perfil dos M23

Tema 1

Características gerais
Antes do ingresso-expectativas
No decorrer do curso-motivações
Dificuldades e mais-valias

Semelhanças com outros perfis
Acesso através das Provas M23
Tema 2 Características-Potencial das Provas
Valor para o ES
Tema 3
Tema 4

Envolvimento das IES
Estratégias para superar dificuldades

Dimensões explicativas para o sucesso e
satisfação dos "Maiores de 23 anos"
Dimensão "sóciodemográfica"
Dimensão "expectativas e motivações"
Dimensão "resultados obtidos"

Dimensão "oportunidade de acesso"

Dimensão "contributo das IES"

Comparação com outros países
Outras formas de acesso

Dimensão "outras considerações"

Tema 5 Sugestões/Criticas
Fonte: Elaboração própria.

Dimensão

g áf

No que diz respeito ao perfil dos “Maiores de 23 anos” da UL, e considerando as suas
características gerais, os docentes entrevistados referem que são um público
complemente diferente com uma tipologia diversificada e muito variável. Em termos
gerais, trata-se de estudantes com idade diferente, mais velhos e com muito mais
maturidade.
“…Sei que são públicos completamente diferentes…” pág. 545

“…Por serem um pouco mais velhos, há uma maturidade que é necessária logo no inicio aqui…”
pág. 559

“…Eram mais velhos do que outros..” pág. 587

Percebe-se pela análise das entrevistas que existe a perceção de poder haver
candidatos com idades muito próximas da fronteira que lhes permite concorrer (23
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anos), ainda sem grande experiência de trabalho, pondo em risco o seu sucesso por
esta via, visto que pessoas que têm já uma experiência profissional, por vezes vasta,
são indivíduos que na decorrência dessa experiência profissional chegaram à
conclusão de que as habilitações académicas eram muito importantes.
“…Aquele candidato que está na fronteira da idade que lhe permite concorrer através dos
“…Maiores de 23 anos, mas que podia ter feito o 12º ano …” pág. 499

Os docentes apontam para uma boa integração entre os alunos mais novos e os mais
velhos porque se dá uma troca de experiências saudável e, de certa maneira, os mais
velhos rejuvenescem pela vivência conjunta, aprendendo uns com os outros. É
mencionada a maturidade que serve de fator nivelador para com os colegas mais
jovens. Referem, ainda, que se destacam muitas vezes pela atitude e maneira de
estar.
“…É mais integração entre os alunos mais velhos e os alunos mais novos. Experiências
diferentes, etc…” pág. 512

Os docentes referem que estes estudantes são na sua maioria trabalhadoresestudantes, o que torna por vezes difícil a gestão do trabalho e do estudo, sobretudo
para quem se encontra afastado dos estudos há muitos anos. Existem entrevistados
que revelam que este público tem dificuldades em cumprir os trabalhos que lhe são
propostos devido à sua condição de trabalhadores-estudantes, por não terem
facilidades no emprego, e de poderem deslocar-se sempre que necessário, como é o
caso dos enfermeiros, em que alguns turnos se sobrepõem, não podendo frequentar
as aulas.
“…É difícil para que estuda e para quem não estuda há muitos anos…” pág. 559

“…Têm dificuldades em cumprir os trabalhos que nós lhe propomos…porque não têm facilidades
de emprego..” pág. 537

Ainda no contexto da dimensão estudada, os docentes registam que há indivíduos que
por gostarem de uma determinada área, vêm procurar a certificação nalguma coisa
que já sabem fazer, o que é extremamente interessante se compararmos a mesma
condição com estudantes do ingresso geral. Têm e mantêm um contacto com o
mercado que lhes facilita a aprendizagem.
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“…Vem procurar a sua certificação em alguma coisa que já sabem fazer…Contacto com o mercado
e percebem o que é …” pág. 559

“…Através da sua experiência profissional, foi adquirindo um conhecimento que é validado …”
pág. 499

D

ã

expectativas

v çõ

Relativamente a esta dimensão que aponta para as expectativas e motivações destes
estudantes, os docentes referem que são pessoas motivadas e que tentam justificar o
esforço que estão a fazer. Notam que são estudantes que têm condições para
prosseguir estudos no ES porque são pessoas que já trabalham na área.
“…São pessoas que tentam justificar exatamente o esforço que estão a fazer…” pág. 499

Ainda nesta análise, os entrevistados pronunciaram-se relativamente aos estudantes
que frequentam os cursos superiores e apontam que são estudantes que têm muito
mais insistência e motivação para prosseguir estudos e que, por isso mesmo,
desistem menos facilmente. Todos os estudantes que se integram acabam por não
desistir. São estudantes que querem estar onde estão e fizeram a sua própria escolha,
para além de terem já algum contacto com o mercado, o que os torna mais motivados.
“…Vejo uma motivação completamente diferente nos Maiores de 23, porque de facto são aqueles
que querem cá estar …” pág. 559

“…Têm muito mais insistência e motivação para continuar. Desistem menos facilmente …”
pág.598

Destacam que observam estudantes que se empenham e se envolvem, com potencial
para estudarem e refletirem sobre os assuntos propostos.
“…Tinham maturidade que ajudava a pensar e a refletir sobre as coisas noutros termos…com mais
capacidade, com mais garra…” pág. 587

O facto de terem realizado os exames de acesso, significa que têm os conhecimentos
básicos para prosseguir uma carreira académica e este é um fator chave de sucesso,
na medida em que apresentam o seu CV como válido e este manifesta motivação.
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“…Apresentam um curriculum como válido…e evidentemente têm um desempenho, manifestam
motivação…” pág. 499

D

ã

A este nível, os docentes revelam que os estudantes se destacam e se revelam muitas
vezes, devido às experiências de trabalho que possuem. Declaram que existem cursos
onde todos os que iniciaram concluíram e são atualmente profissionais de sucesso,
sobretudo nas faculdades onde desde o início se estabeleceu que estavam
interessados em candidatos que pudessem ter sucesso no percurso académico.
“…Tem havido alunos que têm tido prémios dos melhores alunos …” pág. 512

“…Há casos de sucesso aqui, não tenho a mínima dúvida, nenhuma …” pág. 525

“…Tenho tido imensos casos de sucesso…” pág. 559

As experiências validadas destes indivíduos trazem mais-valias nessas áreas e a
possibilidade de acesso traduz-se numa ponte que permite a estas pessoas inseriremse nos cursos sem dificuldades e com mais-valias para as próprias instituições.
“…Já têm uma experiência de vida, que têm e que podem contribuir para alargar um pouco os
horizontes desses alunos que vêm diretamente do secundário …” pág. 567

Observam que as diferentes experiências de vida e de trabalho ajuda-os a pensar e a
refletir noutros termos, com mais capacidade, com mais garra, com mais nível de
análise, de reflexão e de crítica. Mencionam que apresentam uma perspetiva diferente
sobre a vida, com reflexos nas leituras que efetuam. Esta maturidade verificada não é
muitas vezes reconhecida nos mais jovens.
“…Têm uma capacidade de pensar e refletir…perspetiva diferente…uma outra maturidade…a
gente olha para os miúdos e não vê a mesma coisa…” pág. 587
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Porém, existem igualmente aspetos menos positivos que lhes são apontados, como é
o caso das fracas competências culturais, que lhes podem igualmente dificultar o
acesso a determinados cursos superiores, como é o caso do curso superior de Direito.
“...Não têm competências culturais para frequentar o ES…” pág. 525

Os entrevistados deram contributos relevantes para se perceber o que distingue este
público do público tradicional, as mais-valias que se destacam no ES com a sua
presença e quais as dificuldades que revelam ter. Neste ponto, destacam-se dois
docentes que referem as dificuldades verificadas nos trabalhadores-estudantes,
quando existe a sobreposição de turnos o que os impede de frequentar as aulas e em
cumprir os trabalhos propostos. Por vezes, é difícil para quem trabalha, para quem
estuda e para quem não estuda há muito tempo mas, quando conseguem conciliar,
revelam conseguir desempenhar muitos papéis.
“…Conseguem fazer muitas coisas e comparativamente aos outros, revelam-se…” pág. 559

Ao nível das mais-valias, devido às experiências profissionais que abarcam, revelam
conhecimentos e mais-valias substanciais para a própria instituição. A experiência que
estes estudantes possuem tem impacto nos resultados obtidos.
“...São alunos que estão e não ficam nos piores lugares da turma. Nunca…” pág. 559

Segundo a opinião de alguns dos docentes entrevistados, atualmente, tanto os
“Maiores de 23 anos” como os estudantes tradicionais enfrentam as mesmas
dificuldades, sobretudo quando são igualmente trabalhadores-estudantes. Referem
que são muito semelhantes e que por vezes se observa insuficiência de competências,
tanto nestes estudantes como nos estudantes tradicionais. Observam que existe
abandono nestes estudantes como existe abandono nos estudantes tradicionais.
“...Os nossos alunos regulares neste momento, enfrentam tantas dificuldades como os alunos
maiores de 23…” pág. 559

Alguns docentes mencionam que não fazem qualquer distinção entre os estudantes
que têm nas suas aulas e vêem-nos todos iguais, reparando que alguns são mais
velhos, mas desconhecem a forma como ingressaram. Destacam que, quando estes
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estudantes que aqui estudamos se encontram próximos, em termos de idade, dos
estudantes do contingente geral, apresentam um comportamento muito idêntico.
“...Não, não, não distingo…são iguais…” pág. 545

Neste contexto, analisando o sucesso dos “Maiores de 23 anos” em termos de
desempenho e conclusão do curso, os docentes apontam como sendo muito rico e
positivo.

Sem exceção, todos os docentes entrevistados recordam e têm presentes casos de
sucesso e destacam estudantes “Maiores de 23 anos”. Ao relatarem, recordam
episódios de casos de êxito que os marcaram devido ao destaque que tomaram.
Nesta sequência, os docentes entrevistados fazem notar que estes estudantes nunca
ficam nos piores lugares, antes pelo contrário, situam-se entre os melhores.
“…Alunos Maiores de 23 que são muito melhores do que outros alunos…” pág. 598

“…Tipos muito bons…” pág. 587

Dimensão

Esta dimensão retrata a opinião geral que os entrevistados revelam possuir acerca do
Acesso ao Ensino Superior dos “Maiores de 23 anos” e perceber em concreto qual a
valorização que lhe atribuem.

Neste seguimento, os docentes entrevistados revelam conhecer em detalhe a forma
como se processa a realização das Provas para “Maiores de 23 anos”, já que todos
fazem parte da Comissão Científica para o Acesso e Creditação de Qualificações da
UL, fazendo notar que deve manter-se um nível de exigência elevado na realização
das Provas. Assim, descrevem o modo como se operacionaliza todo o processo,
dando destaque à importância da entrevista que realizam e acompanham, pois esta
permite que as faculdades possam escolher os seus públicos de uma forma objetiva.
“…Estas provas são novas por um lado, mas por outro…exames ad-hoc…” pág. 499
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Revelam conhecer a forma como as Provas são compostas: por uma prova de cultura
geral, que vem da reitoria, e depois uma prova específica em relação a cada curso.
Afirmam que as entrevistas são extremamente importantes, pois podem permitir
escolher os públicos de uma forma objetiva. O facto de realizarem as Provas com
sucesso não garante o sucesso no decorrer do curso superior. Observam que quem
realiza só a prova, sem qualquer preparação prévia, pode ter dificuldade em
recomeçar, em procurar nos livros, em procurar informação, ir à procura dos
programas e dos conteúdos por exemplo de Biologia ou Psicologia. Não lhes parece
que seja um processo muito fácil nem simples. Frisam que não é pelo facto das
pessoas terem 23 anos, que está garantido o ingresso, pois as Provas são bastante
difíceis e, em alguns cursos, entram poucos estudantes.
“…Entram muito poucos. A exigência da matemática…” pág. 512

São as Provas que permitem que estas pessoas possam regressar ou ingressar pela
primeira vez no ES, considerando-as como um novo figurino para captar novos
públicos. É neste ponto que se regista uma opinião mais divergente das restantes
opiniões na medida em que defende que o caráter excecional de acesso devia ser
mantido e até mais restrito. Reporta-se ao espírito do acesso ligado à experiência
profissional da pessoa. Dito de outra forma, afirma que a ideia do diploma legal que
institui este acesso tem, na prática, sido um pouco “desvirtuada”, na medida em que
acaba por privilegiar as pessoas da concorrência geral. Se a questão da experiência
profissional não for tida em conta, poderá verificar-se um número crescente de
estudantes que aguardam por atingir 23 anos para ingressar por esta via.
“...A ideia do diploma legal que institui este acesso …tem na prática sido um pouco desvirtuada…”
pág. 525

Recorda-se nestas entrevistas que os docentes comparam este novo acesso com a
antiga forma de acesso através dos chamados exames “ad-hoc”, vendo que se trata
de uma continuidade ao que existia, mas mais alargado, onde o CV também tem peso.
Recordam que as Provas apresentam outra novidade comparativamente aos exames
“ad-hoc” que havia há uns anos: a vantagem de se poder fazer alguma creditação de
formação não formal. Por outras palavras, não terem que realizar o curso por inteiro
porque a sua experiência profissional anterior lhes possibilita, ou lhes possibilitou, uma
formação que torna agora a conclusão da totalidade do curso despiciendo, portanto,
podem rapidamente, ou mais rapidamente, realizar o seu curso de licenciatura.
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“…Mais de 23 anos têm alguma experiência de trabalho…para equiparar essa experiência a
créditos…” pág. 545

“...Traz vantagens a meu ver por causa de se poder fazer alguma creditação de formação não
formal…” pág. 559

Reconhecem que o acesso é um potencial para as IES, numa lógica de abertura da
instituição a novos públicos, e essa questão pode estar também relacionada com a
facilitação das qualificações, numa lógica dos “Maiores de 23”, em que permitiu e
permite fazer percursos académicos.
“...Lógica de abertura da instituição a novos públicos porque a universidade também está a perder
público…” pág. 587

Registaram-se docentes completamente a favor desta população, na medida em que
referem que se alargou esta oportunidade, passando a haver um aumento no número
de candidatos e, por esta razão, existe uma tendência para se relacionar com a
questão de facilitismo e para se generalizar, mesmo sabendo que as generalizações
são sempre prejudiciais.
“…As generalizações são sempre muito más…sem se saber muitas vezes do que é que se está a
falar…” pág. 499

Afirmam que, por vezes, um indivíduo não tem o 12.º ano, não pode ou não quer
ingressar no ES através do percurso dito normal, mas deve ter o direito de poder
ingressar mais tarde.
“…Hipótese excelente…” pág. 598

O valor do acesso das Provas para “Maiores de 23 anos” foi analisada pelos
entrevistados de uma forma geral como bastante positiva e como uma mais-valia e
uma oportunidade para as pessoas que acedem por esta via, assim como para as IES,
considerando que o ensino deve estar aberto a todas as áreas e a todas as pessoas.
“…Visão é que é muito positiva…estimular a formação…” pág. 598

“…muito positivo…” pág. 512
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Alguns entrevistados afirmam que este acesso pode ser uma questão interessante, se
o processo for conduzido no sentido de as competências demonstradas pelo candidato
forem validadas e reconhecidas.

De uma forma geral, os entrevistados observam que é sempre bom a universidade
abrir-se aos novos públicos, tal como é positivo os cidadãos e cidadãs terem
oportunidade de regressar ou ingressar pela primeira vez, por via deste concurso ao
ES.
“…Cidadãos e cidadãs terem oportunidade de regressar ou ingressar…” pág. 537

Em alguns cursos mais específicos, revelam ser uma via extremamente interessante
de entrada, particularmente porque existe um público muito especial que vem para
determinados cursos porque tem ligação à área e ao mercado de trabalho, como é o
caso dos cursos de Artes, Medicina Dentária, Enfermagem, entre outros. Ter a sua
formação certificada é importante porque, muitas das vezes, as pessoas têm as
competências, sabem como “fazer” e fazem-no, mas não com as bases científicas
necessárias.
“...Via extremamente interessante de entrada…público muito especial…ligação com esta área…”
pág. 559
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contributo das IES

Nesta dimensão, pretendia-se avaliar a forma como os entrevistados olham para os
Cursos Preparatórios e/ou Oficinas de Preparação desenvolvidas para estes públicos
“Maiores de 23 anos” e que estratégias julgam que as IES deviam adotar para com
este público, quer seja antes do ingresso, quer seja após o seu ingresso.

Neste contexto, verificam-se opiniões divergentes entre os entrevistados na medida
em que reconhecem que os estudantes precisam de apoio antes porque já estão
afastados da escola há muito tempo e precisam de apoio depois do ingresso para um
melhor acompanhamento, mas revelam que tudo deve ser feito com a exigência
necessária para não se cair num sistema demasiado permissivo. Reforçam que
preparar antes e acompanhar durante o curso, é uma responsabilidade da instituição.
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“...As instituições colaboram naquilo que é o processo de seleção…e de integração …” pág. 499

“…Quando ingressam devem ser todos tratados da mesma forma…” pág. 512

“...Não são as faculdades que têm de preparar os candidatos…” pág. 525

Nesta linha, defendem ainda que se as instituições querem captar esses públicos
devem mobilizar-se para isso e aquelas que se preocupam com a diferenciação
devem criar condições favoráveis para estes grupos. Nesta ótica, os Cursos
Preparatórios, de um modo geral, fazem sentido, como fazem sentido outras
estratégias, como as tutorias que trabalham mais nessa lógica. Neste âmbito, é dado o
exemplo do Gabinete de Apoio Psicopedagógico aos Estudantes (GAPE), da
Faculdade de Psicologia, que apresenta esta função.
“… Há um gabinete de apoio para eles…” pág. 545

“…A universidade deve dar oportunidades…” pág. 587

A questão das estratégias para superar dificuldades é apontada uma única vez por um
docente, como um problema que recai muito no perfil do professor: da sua maior ou
menor sensibilidade para o exercício da docência, para aquilo que pode ser uma forma
de abrir ou fechar portas do conhecimento e da área científica a que está ligado.
Aponta mais a questão para o perfil do professor, do que para o perfil do aluno,
havendo um trabalho que também está por realizar, no sentido de sensibilizar mais os
docentes para estas questões do ensino e da didática. Remata com um comentário
em que define que os “Maiores de 23 anos” vêm por o dedo na ferida em todos os
níveis de ensino mas, particularmente, no ES.
“…O problema recai muito no perfil do professor…” pág. 499

Regista-se ainda neste ponto, a opinião divergente de um docente entrevistado que
apresenta obstáculos à preparação prévia ou acompanhamento posterior, defendendo
que não devem ser as faculdades a terem de preparar os candidatos, não sendo essa
a sua função. Aponta que esse é o trabalho das instituições que formam as pessoas
para se habilitarem ao ES. Segundo esta opinião, o facto de existir essa preparação,
põe imediatamente em causa todo o processo, criando uma segunda via de
candidaturas, o segundo grupo, o segundo escalão, mas de segunda divisão.
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“…Existir essa preparação…põe imediatamente em causa todo este processo…” pág. 499

Os entrevistados nem sempre fizeram a distinção entre os Cursos Preparatórios ou
Oficinas de Preparação, mas referiram-se à preparação prévia, de modo geral,
independentemente da designação que cada instituição lhe possa atribuir. Portanto, a
este nível, a maioria concorda que haja preparação face ao afastamento dos contextos
académicos a que estes estudantes estiveram sujeitos.
“…Eu acho que as instituições se querem captar esses públicos…deviam mobilizar-se e …investir
nisso…Podem já ter estado …desligadas dos contextos académicos…” pág. 587

Nota-se, particularmente nos docentes entrevistados da UL, que não conhecem em
detalhe os pormenores das Oficinas de Preparação que a reitoria desenvolve e, por
essa razão, apenas se pronunciam de forma geral, mas clarificam que é um processo
totalmente separado dos departamentos das Faculdades e, como tal, independente
das Provas de acesso para este público.

Ainda a este propósito, regista-se a opinião de um docente que defende que se as
pessoas têm competências e se essas competências correspondem a saberes que
são validados e que depois constituem uma mais-valia na frequência dos cursos,
então, que significado tem criar um circuito paralelo se as pessoas podem realmente
fazer aquilo que todos os outros candidatos fazem em termos de acesso?
“…Vamos criar um circuito paralelo…” pág. 499
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Relativamente ao conhecimento dos entrevistados sobre outras realidades do acesso
de público adulto ao Es noutros países, a maioria referiu desconhecer, ou pelo menos
conhecer em detalhe, alguma realidade em concreto. Porém, foram mencionados
alguns países onde no ES ingressam público adulto, como é o caso do Reino Unido,
mas com outras características. As candidaturas ao ES são feitas mediante a
apresentação de portefólio, que é analisado por um júri, discutindo com o candidato as
suas capacidades em termos de frequência a um curso. Neste país em particular, os
candidatos podem também nem sequer ter o ensino secundário completo. É uma
realidade diferente daquela que é praticada em Portugal, na medida que as
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universidades reservam o direito de deixar entrar quem satisfaz o departamento. Por
outras palavras, são as universidades e/ou os departamentos que escolhem os
candidatos. Neste país, esta população é designada habitualmente por “mature
students”.
“.Há realmente um outro tipo de candidaturas nas Escola de Artes…Reino Unido…” pág. 500

“… Na Inglaterra eles têm algo parecido…”mature students”…” pág.512

A realidade dos Estados Unidos da América foi igualmente destacada, uma vez que aí
entram públicos bastante mais velhos, como é referido numa das entrevistas. O caso
da Suíça e da França foram também referenciados por serem países que têm
universidades que abarcam e acolhem uma percentagem bastante grande de novos
públicos. Mesmo não conhecendo em detalhe outras situações no estrangeiro, os
entrevistados registam que estamos inseridos no contexto internacional e que nessa
sequência, muito do que se pratica no nosso país já é praticado há muito tempo
noutros países.
“…Já nos EU …a maioria das pessoas eram mais velhas…” pág. 560

Ainda nesta linha, de uma forma geral, nos países identificados, foi sempre referido
público mais velho e mais maduro, mas nenhum dos entrevistados conhece qual a
idade mínima de ingresso neste tipo de público.
“…Uma resposta taxativa é não conheço…” pág. 599

“…Não, não tenho ideia, não andei a ver nada…” pág. 588

Esta análise pretendia deixar em aberto um espaço para sugestões ou críticas que os
docentes entrevistados pretendessem tecer, tanto ao nível pessoal como numa
perspetiva mais política sobre o futuro.

Em síntese, em geral as opiniões recolhidas são bastantes coincidentes, havendo
apenas algumas especificidades, relativas a cada Faculdade ou a cada curso, que
permitem perceber que existem algumas diferenças, pois há que voltar a recordar que
o universo que estamos aqui a analisar é bastante abrangente e as especificidades de
cada Faculdade marcam a diferença. Por outras palavras, dando como exemplo a
realidade do curso de Higiene Oral e o curso de Artes, verifica-se que das
321

experiências de quem os frequenta e de quem os leciona resultam perspetivas
completamente distintas.

Nesta universidade, foi levantada a importância que a entrevista deve ter durante o
processo das Provas e sugerida que esta fosse considerada e utilizada exatamente
como forma de seleção, juntamente com o portefólio, para se conhecer bem o
candidato que está a ser admitido.
“…Entrevista ….devia ser utilizada exatamente como forma de seleção…” pág. 500

Outra questão que se destaca é a importância que poderia ter para a universidade o
facto de poderem ser os departamentos a estabelecer os critérios de admissão para
os seus candidatos e não o “Estado”. Ou seja, uma autonomia maior na condução das
Provas e nas vagas a serem disponibilizadas.
“...A universidade reserva o direito de deixar entrar quem satisfaz o departamento…” pág. 546

“…Devia ser a universidade a escolher os alunos e não o estado…” pág. 546

Nota-se um receio particular sobre se este acesso que assenta numa boa ideia, não
estará a ser sobretudo aproveitado como uma forma de entrada a pessoas muito
próximas dos 23 anos, esquecendo a questão da experiência profissional mencionada
acima, prevista na origem do diploma legal.
“…Este acesso de uma forma geral assenta numa boa ideia…” pág. 526

Relativamente à questão da creditação da formação e experiências adquiridas em
contextos diferentes dos tradicionais (escola), os entrevistados revelam que é ainda
pouco explorada e, em alguns casos, inexistente.
“…Vice-reitores só para isso…dos RVCC e VAE e essas coisas…nós vamos um bocado atrás…”
pág. 588

Para finalizar esta análise, é interessante verificar-se que os entrevistados admitem
que em alguns cursos o acesso é ainda muito restrito, devendo existir mais vagas para
“Maiores de 23 anos”.
“…Devíamos abrir mais “Maiores de 23”…” pág. 560
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Conforme se pode verificar, os entrevistados avaliam de forma bastante positiva este
novo acesso de entrada e a chegada de novos públicos no ES. Contudo, permanecem
dúvidas no ingresso de estudantes com estes perfis em alguns cursos devido à sua
especificidade em termos de áreas do saber. Estas recaiam sobretudo na questão de
poderem ser vagas mais restritas e menos abrangentes, na questão da preparação
dos candidatos que, segundo opiniões, não devia ser da responsabilidade do sistema
de ES.

Por tudo aquilo que tem sido demonstrado ao longo deste estudo, a complexidade de
todas as variáveis torna as conclusões também elas complexas e assim se entende,
uma vez mais, porque é tão difícil falar de novos públicos ou de “Maiores de 23 anos”
no ES.

6.2.6.2. Análise das entrevistas aos estudantes
Passamos de seguida a analisar os resultados das entrevistas realizadas aos
estudantes entrevistados, que retratam a sua opinião relativamente à forma como
observam o seu sucesso e satisfação no curos que frequentavam. Estas entrevistas
revelaram-se muito úteis e ricas, pois retratam uma perspetiva que certamente se
poderá transferir para muitos outros estudantes nas mesmas condições.

Conforme se tem verificado ao longo desta investigação o modelo adotado no IPL para
apresentar os resultados das entrevistas é o mesmo modelo que se apresenta, de
seguida, para os estudantes entrevistados na UL.
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sociodemográfica

A entrevista realizada ao aluno do Instituto Geográfico e Ordenamento do Território da
UL, surgiu no seguimento de uma entrevista realizada a um docente, que o identificou
devido ao facto de ser um aluno de referência em termos de sucesso académico. O
objetivo desta entrevista foi de obter um contributo e uma perspetiva diferente sobre a
realidade que temos vindo a investigar.

O segundo entrevistado, surgiu aleatoriamente, na sequência da disponibilidade
demonstrada pelo aluno ao responder ao questionário online.
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Caracterizando o seu perfil, verifica-se que os entrevistados são trabalhadoresestudantes e desempenham cargos profissionais de responsabilidade. Um dos
entrevistados tem 50 anos, é piloto de aviões de longo curso, casado e com
responsabilidades familiares. O segundo entrevistado tem 44 anos, é técnico de
informática e apresenta igualmente responsabilidades familiares.

Um dos estudantes entrevistados frequentou o ensino superior após o ensino
secundário mas teve de abandonar porque foi obrigado a escolher entre o curso que
na altura frequentava e o curso de aeronáutica que pretendia seguir. Nesta linha,
percebe-se que este aluno apresenta as características específicas já retratadas
anteriormente e que estão na base da grande maioria dos “Maiores de 23 anos”.

O segundo entrevistado revela que, ao terminar o ensino secundário, teve uma
oportunidade de trabalho e que decidiu optar por essa situação, já que não sentiu
naquela altura, atratividade por nenhum curso superior.

Ambos são titulares do ensino secundário e não continuaram os estudos por opção de
outras alternativas.
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Relativamente a esta dimensão das expectativas e motivações, um dos estudantes
entrevistados refere que se considera uma pessoa curiosa e que sempre sentiu o
gosto pela leitura. Estudar nunca tinha sido um sacrifício e voltar aos livros (como
refere) era algo que estava nos seus planos.

“…Pessoa curiosa, sempre gostei muito de ler…” pág. 609

Esperou pela oportunidade para obter o conhecimento que pretendia. Não se trata de
uma realização ao nível profissional mas sim pessoal, porque apresenta uma carreira
profissional de relevância. Pretendia obter conhecimento numa área distinta da sua
carreira profissional. A grande motivação foi a de querer aprender e construir
conhecimento sobre uma área de interesse específica, a Ciência Polar.
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Tinha expectativas de conseguir atingir os seus objetivos mas não esperava que fosse
um mundo totalmente desconhecido para si.

“…Adiei construir algum conhecimento numa área de interesse…” pág. 609

O segundo entrevistado revela a este nível que queria provar a si mesmo de que era
capaz tirar um curso superior. Mas revela, igualmente, que também estava interessado
em aprender mais na área na qual sempre trabalhou: a Informática.

“…Provar a mim mesmo que conseguia fazer um curso superior”…” pág. 512
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Analisando a dimensão das dificuldades ou facilidade que contribuem para o seu
sucesso, o primeiro entrevistado, observou que não sentiu dificuldades em concreto
porque entendeu que os seus objetivos estavam definidos, mas que a questão da
gestão do seu tempo foi aquela que mais se destacou, na medida em que a sua vida
profissional o condicionava à presença em algumas aulas.

“…Foi mais a gestão do tempo, conciliação com a vida familiar…” pág. 609

Frisou que fez um esforço grande e que a família foi muitas vezes sacrificada para
conseguir conciliar todos os papéis necessários.

Relativamente às facilidades sentidas no decorrer do curso, o entrevistado valoriza e
insiste por diversas vezes que o estatuto de trabalhador-estudante, que não obriga à
assiduidade, permite que cada um faça a sua gestão do tempo e defina o seu próprio
plano de estudos. Esta possibilidade é importantíssima para um indivíduo na sua
situação e também noutras semelhantes.
“…Acabam por compreender os trabalhadores estudantes…” pág. 609

Relativamente à relação com os docentes, considera que são acessíveis e regra geral
compreensivos, existindo uma boa relação.
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Quanto ao segundo entrevistado, as facilidades que sublinha referem-se à experiência
profissional que possuía.
“…Mais fácil para mim do que para outros colegas, devido à experiência profissional…” pág. 512

Ambos os entrevistados apontam a gestão do tempo, como fator principal para
atingirem o sucesso e satisfação que gostariam de alcançar.
“…A maior dificuldade é o tempo…disponibilidade de tempo…” pág. 512
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Ao relatar os resultados alcançados o primeiro entrevistado refere que esteve muitas
vezes na parte superior das pautas e sentiu que o trabalho era recompensado.
“… Eu escolhi as cadeiras de acordo com o que queria…” pág. 609

O segundo entrevistado observou que se surpreendeu a si próprio com os resultados
alcançados. Sente-se um aluno de sucesso e muito satisfeito na medida em que
obteve bons resultados face ao tempo que disponibilizou para o estudo, não
sacrificando demasiado a família.
“…Superei as minhas expectativas…considero-me um aluno com sucesso…” pág. 512

Refere, igualmente, que os docentes contribuem para o sucesso, na medida em que
se encontram disponíveis para esclarecer dúvidas “fora de horas”, ou seja, fora do
contexto de sala de aula.

“…Os professores todos eles, mostram disponibilidade para nos ajudar…” pág. 512
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Quanto ao contributo da IES, embora tivesse tido conhecimento de que as Oficinas de
Preparação existiam, o primeiro estudante a ser entrevistado preparou-se de forma
autónoma, com leituras e consulta à informação publicada no site da universidade.
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“…Tirando leituras, não…” pág. 609

No seu caso em concreto, sentiu que não precisava de um reforço adicional de
preparação, porque o estudo sempre o acompanhou. Embora formalmente estivesse
há alguns anos sem estudar, sempre leu, escreveu e refletiu sobre vários aspetos da
vida.

Por sua vez, o segundo entrevistado revelou que as Provas M23 são excelentes para
o ingresso de público mais velho no ES e que as Oficinas de Preparação que
frequentou são um excelente contributo e uma mais-valia para retomar os estudos e
voltar a relembrar conteúdos. Nesta continuidade, refere que quando se está muitos
anos sem estudar, frequentar as Oficinas de Preparação ou preparações prévias,
torna-se positivo porque permite adquirir hábitos de estudo e relembrar conteúdos.
“…Se as pessoas soubessem da existência destas oficinas, se calhar candidatavam-se mais…”
pág.512

Ao nível do contributo direto do curso, ambos os entrevistados referem ganhos
sobretudo ao nível pessoal. Porém, o contributo ao nível profissional que sentem no
dia-a-dia foi igualmente referido.
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outras considerações

O primeiro entrevistado considera que o acesso dos “Maiores de 23 anos”, tem de
continuar a existir porque permite o ingresso nos estudos, numa área em que as
pessoas se sentem valorizadas.
“…É um método de acesso e que deve continuar a existir…” pág. 609

O segundo entrevistado sugere que, para estudantes que frequentam os cursos em
pós-laboral e que são na maioria trabalhadores-estudantes, os horários das bibliotecas
deveriam ser prolongados, de forma a permitir que estes estudantes também as
pudessem frequentar. No que diz respeito ao horário de funcionamento das cantinas,
este não se encontra de acordo com os intervalos dos cursos da Faculdade que
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frequenta, pelo que não lhes tem sido permitido realizar uma refeição equivalente ao
jantar (a cantina fecha mais cedo).
“…Devia existir era algumas situações como a biblioteca…” pág. 512

Ambos os estudantes referem que costumam recomendar aos familiares e amigos a
via de acesso que eles próprios seguiram. Porém, um dos estudantes recomenda aos
familiares e amigos que não optem pelos cursos em pós-laboral face à situação que
está a viver. No seu caso, a frequentar o último ano de licenciatura, foi informado que
o curso que frequenta em pós-laboral iria encerrar por falta de um número mínimo de
estudantes, necessário ao seu funcionamento. Refere tratar-se uma situação
constrangedora, que o implica e pode implicar outros estudantes que trabalham, já que
estão impedidos de frequentar as aulas em horário diurno por falta de compatibilidade.
“…Amigos meus…do meu grupo social e profissional…” pág. 609

“…Eu aconselho as pessoas …a não entrarem para a noite porque correm o risco dos cursos
serem extintos…” pág. 512

Para finalizar, este estudante considera que gostaria de ver mais uniformização no
acesso dos “Maiores de 23 anos”, no que diz respeito às Provas, pois o facto de haver
processos tão diferentes, de acordo com cada instituição, permite que haja
desigualdade no acesso aos cursos superiores.
“…Que se uniformizasse de certa forma o acesso nas faculdades todas…” pág. 512

Em síntese, nas ilustrações que se seguem esquematizam-se as opiniões dos
docentes entrevistados e também dos alunos entrevistados relativamente à forma
como retratam o sucesso e a satisfação dos “Maiores de 23 anos”.
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Ilustração 12 – Fatores de sucesso e satisfação na opinião dos docentes

Fonte: Elaboração própria.

Ilustração 13 – Fatores de sucesso e satisfação na opinião dos estudantes

Fonte: Elaboração própria.
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fatores/dimensões que contribuem para se perceber que a população que temos vindo
a estudar tem um peso cada vez maior nas IES e uma potencialidade que não pode
ser desperdiçada.
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Neste estudo, os fatores relacionados com o sucesso e a satisfação segundo a opinião
dos docentes e dos estudantes da UL estão relacionados com características similares
às que tinham sido observadas junto da amostra dos docentes e dos estudantes do
IPL.

Observamos que para os docentes os fatores explicativos do sucesso e satisfação
destes estudantes estão relacionados com os bons resultados que alcançam, a
capacidade, conhecimento e potencialidades que demonstram possuir, a experiência
de vida e trabalho que trazem para a sala de aula, as novas perspetivas que abordam,
a maturidade que revelam, conseguindo interdisciplinaridade nas matérias e a
motivação que demonstram.

Os estudantes sublinharam aspetos explicativos do seu sucesso e satisfação que se
prendem com os bons resultados que atingem, a realização pessoal que sentem, as
expectativas superadas, a experiência de vida e de trabalho que é uma mais-valia, a
preparação antes do ingresso no ensino superior e os bons professores que têm aos
seu dispor.

No capítulo 7, trataremos de apresentar e sistematizar os resultados comparados
obtidos nas duas instituições estudadas, com base na análise descritiva, na análise
das entrevistas e na análise inferencial.
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CAPÍTULO 7. Análise comparada dos resultados
obtidos nas duas Instituições de Ensino Superior – IPL
e UL

Tendo em conta os objetivos que se pretendiam estudar nas duas IES, a importância
dos Curso Preparatórios, as distintas modalidades de acesso dos “Maiores de 23
anos”, o sucesso e satisfação dos estudantes no IPL e na UL segundo a opinião dos
docentes e estudantes, a caracterização do perfil dos estudantes e a relação com as
formas de acesso, neste capítulo, procede-se à análise comparada dos resultados
obtidos através do questionário aplicado aos estudantes, e também das entrevistas
realizadas aos doentes e estudantes.

Julgamos assim poder ficar a conhecer melhor a realidade das duas IES, tanto nos
aspetos comuns como nas diferenças, o que nos irá permitir retirar as conclusões para
o capítulo seguinte.

Analisaremos os resultados referentes a ambas as instituições, no que diz respeito à
sua análise descritiva e à análise inferencial.

7.1. Resultados da análise descritiva nas duas IES
De seguida, apresenta-se os resultados obtidos através da análise descritiva realizada
com base nas respostas dadas ao questionário pelos estudantes do IPL e UL.

O quadro que se segue apresenta, de forma sistematizada, os pontos em comum e as
diferenças obtidas ao nível das frequências e percentagens estudadas.
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Quadro 85 – Resultados da análise descritiva com base nas respostas do questionário
dos estudantes do IPL e da UL
Variáveis

IPL

UL

Dados Pessoais dos estudantes
Média de idades

35 anos

37 anos

Género F

50,5% (F)

57% (F)

Género M
Nacionalidade portuguesa mais
representativa
Concelho com mais representatividade

49,5% (M)

43% (M)

Leiria

Lisboa

Constituição do agregado familiar

3 pessoas
Solteiro

2 pessoas
Solteiro

Ultimo estabelecimento frequentadoEns. público

66,9%

65,5%

Nível de escolaridade antes do ingresso

12º ano

12º ano

Média de anos sem estudar
Forma de conhecimentos das Provas
M23
Forma de ingresso no ES

11 anos

9 anos

Internet

Internet

Provas M23

Provas M23

25,3%

57,8%

Preparação autónoma

Preparação autónoma

68,7%

83,5%

72,7%
Pessoal administrativo e
similares

72,1%
Técnicos e profissionais de
nível intermédio

Estado civil

97,4%

94,3%

Percurso escolar dos estudantes

Candidatura anterior ao ES (SIM)
Preferência maioritária pelo tipo de
preparação para o ingresso no ES
Bem preparado para o ES (SIM)
Percurso profissional dos estudantes
Estatuto deTrabalhador-estudante
Atividade profissional atual

Atividade diretamente relacionada com
38,0%
o curso que frequentava
Vínculo contratual com a entidade
Contrato a termo
empregadora
indetermindado
Dados sobre a licenciatura dos estudantes
Escolas/Faculdades frequentadas
Curso com mais representatividade
Motivos para se candidatar ao ES
Razões de escolha do curso

5 escolas

9 faculdades

Solicitadoria

Direito

Realização pessoal
Interesse pela área
profissional

Realização pessoal
Interesse pela área
profissional

Fatores que facilitam o progresso no
Bons professores
curso
Fatores que dificultam o progresso no
Conciliação dos estudos,
curso
vida familiar e profissional
Considera-se tão bom aluno como outro
83,4%
colega vindo de outro percurso
Pretende solicitar a creditação da
formação e experiências adquiridas
57,8%
anteriormente (SIM)
Progredir na
Projetos profissionais após o curso
carreir/aumentar o salário
Razão de escolha pela IES
Proximidade geográfica
Voltaria a candidatar-se ao ES (SIM)
Sente correspondência entre as
Competências adquiridas e expetativas
iniciais
Escala de satisfação no curso

42,4%
Contrato a termo
indetermindado

Bons professores
Conciliação dos estudos,
vida familiar e profissional
91,3%
56,6%
Progredir na
carreir/aumentar o salário
Universidade pública

95,2%

91,7%

76,6%

73,0%

Bastante satisfeito

Bastante satisfeito

Fonte: Elaboração própria.
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Em termos de semelhanças entre as características dos estudantes que ingressaram
pelas Provas M23 no IPL e na UL, observamos os seguintes aspetos: a média de
idades dos estudantes situava-se numa faixa etária (entre os 35 e os 37anos) afastada
do limite de idades permitido (23 anos).

Estes estudantes eram na sua maioria solteiros e titulares do 12º ano ou equivalente,
afastando a ideia de que seriam estudantes com níveis escolares muito baixos. Os
estudantes da amostra do IPL e da UL revelaram que privilegiaram como forma de
obtenção do conhecimento acerca das Provas, a internet.

Os estudantes da amostra das duas IES ingressaram através das Provas M23 e
maioritariamente prepararam-se, de forma autónoma para ingressar nos cursos
superiores. Apresentavam um vínculo laboral, com um contrato de trabalho a termo
indeterminado.

Nas duas IES, o que levou os estudantes a candidatar-se ao ES, foi a motivação pela
realização pessoal e para a escolha do curso. Concorreram razões ligadas ao
interesse pela área profissional na perspetiva destes estudantes, o fator facilitador da
progressão do curso, associado aos bons professores, as dificuldades prendiam-se
com a conciliação dos estudos com todas as outras dimensões da vida.

No futuro, mostraram desejar progredir na carreira e ter um aumento no salário. Tanto
no IPL como na UL, os estudantes inquiridos revelaram estar bastante satisfeitos com
a sua escolha e com o curso que frequentavam.
Em termos de diferenças, a média de idades dos estudantes “Maiores de 23 nos” na
UL é ligeiramente superior, à média de idades no IPL. Na UL, os estudantes de sexo
feminino “Maiores de 23 anos” estavam mais representadas do que no IPL. No IPL, os
estudantes do sexo masculino estavam mais representados do que na UL.
Nas duas IES, verificou-se que a maioria dos estudantes “Maiores de 23 anos”
apresentava a nacionalidade portuguesa, sendo a percentagem ligeiramente superior
no IPL. Os estudantes “Maiores de 23 anos” estavam mais representados nos
concelhos onde se localizam ambas as IES (Leiria e Lisboa). O agregado familiar
destes estudantes no IPL, é na sua maioria composto por 3 pessoas, enquanto na UL
por 2 pessoas. A percentagem relativa ao último estabelecimento de ensino público
frequentado, é ligeiramente superior no IPL.
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Em média, antes de ingressar no ES, os estudantes do IPL ficaram mais anos sem
estudar do que os estudantes da UL. Na UL há mais estudantes da amostra que
referiram ter apresentado uma candidatura ao ES, enquanto no IPL esta situação é
inferior. Em ambas as IES, os estudantes “Maiores de 23 anos” afirmaram sentirem-se
bem preparados para ingressarem no ES, embora se tenha verificado que a
percentagem na UL, era mais elevada.

Os estudantes eram na maioria trabalhadores-estudantes, mas na UL, a percentagem
é superior à percentagem obtida no IPL. Registaram-se diferenças nas atividades
profissionais desenvolvidas nos estudantes da amostra do IPL e na UL ao nível do
grupo profissional, embora ambos os grupos trabalhem em atividades diretamente
relacionadas com o curso que frequentam. Esta relação é maior na UL do que no IPL.

Observamos que os estudantes da amostra do IPL frequentam maioritariamente o
Curso de Solicitadoria e na UL, os estudantes frequentavam maioritariamente o curso
de Direito, ou seja áreas muitas próximas em termos de saberes. Os estudantes que
se consideravam tão bons alunos como os colegas vindos de outros percursos
formativos estavam mais representados na UL. Verificou-se um maior desejo dos
estudantes do IPL, em poder obter creditação da formação obtida anteriormente, do
que aquela que se verificou na UL.

Neste sentido, recordamos as entrevistas aos estudantes tanto do IPL como da UL
onde estes frisavam que estavam mais interessados em aprender do que obter
creditações nas unidades curriculares. Analisando as razões que estiveram por base
na escolha de uma ou outra instituição, constamos que são diferentes: Os estudantes
da amostra do IPL, escolheram a instituição tendo em conta a sua localização
geográfica e da UL, pelo prestígio da instituição. Perante a possibilidade de voltarem a
candidatar-se ao ES nas mesmas condições, no IPL a percentagem dos estudantes da
amostra respondeu o “sim”, sendo superior à percentagem dos estudantes da amostra
da UL.
Por fim, os estudantes “Maiores de 23 anos” da amostra do IPL, consideraram que as
competências adquiridas correspondem mais às expectativas previstas do que os
estudantes da amostra da UL.
Em suma, nesta amostra dos estudantes “Maiores de 23 anos” do IPL e da UL,
observam-se muitas semelhanças e tendências como é o caso da média de idades,
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género, nacionalidade, estado civil, níveis de escolaridade antes do ingresso ao ensino
superior, tipo de preparação para o ingresso no ES, forma de conhecimento das
Provas, trabalhadores estudantes, atividade diretamente relacionada com o curso
frequentado, vínculo contratual com a entidade empregadora. Os motivos para se
candidatar ao ES e pela escola do curso, os fatores que facilitam e/ou que dificultam a
progressão no curso que frequentavam, entre outros.

Quanto às diferenças, observamos que o agregado familiar dos estudantes desta
amostra é maior no IPL, que os estudantes “Maiores de 23 anos” ficam menos anos
sem estudar do que os estudantes da amostra do IPL e que os estudantes da UL se
sentem melhor preparados do que os estudantes do IPL. As atividades profissionais
desenvolvidas dos estudantes da UL parecem ser de categorias superiores às dos
estudantes da amostra do IPL.

7.2. Resultados da análise das entrevistas nas duas IES
As entrevistas realizadas aos docentes de ambas as IES, permitiram estudar várias
dimensões que parecem contribuir diretamente para os objetivos propostos para esta
investigação. Mais concretamente, permitiram por uma lado obter um melhor
conhecimento acerca da caraterização da população que aqui investigamos, e por
outro, conhecer a opinião dos docentes e estudantes relativamente à forma como
observam a satisfação dos “Maiores de 23 anos”.

Nestas considerações finais, constatamos que de uma forma geral, as opiniões dos
docentes de ambas as instituições são convergentes. As diferenças verificadas, têm
por base especificidades próprias que determinados cursos superiores apresentam.

Seguidamente, apresentamos o quadro que representa o resultado da análise das
entrevistas realizadas aos docentes do IPL e UL nas dimensões estudadas.
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Quadro 86 – Resultado da análise das entrevistas realizadas aos docentes do IPL e UL
IPL

UL

Relação

Dimensão "sociodemográfica"
Diversificação de percursos formativos
Experiências adquiridas pela via
profissional
Número crescente de alunos mais velhos

Tipologia diversificada e variável
Experiências adquiridas pela via
profissional
Número crescente de alunos mais velhos

Maturidade

Maturidade

Interromperam os estudos há algum tempo

Ideias que não surgiram

Acumulam diversos papéis

Acumulam diversos papéis

Trabalhores-estudantes

Trabalhores-estudantes

Têm contacto com o mundo laboral

Têm contacto com o mundo laboral

Precisam de um tempo de adaptação

Ideias que não surgiram

Dimensão "expectativas e motivações"
Realização pessoal
Necessidade de certificação

Dimensão "resultados obtidos"
Interdisciplinariedade

Iniciaram e concluiram com sucesso

Capacidades/Potencialidades

Potencial/capacidade de reflexão

Apresentam e transmitem conhecimento

Apresentam e transmitem conhecimento

Apresentam mais-valias

Apresentam mais-valias

Objetivos focalizados e clarificados

Ideias que não surgiram

Empenhados, participativos

Empenhados, envolvidos

Pro-ativos

Ideias que não surgiram

Destacam-se pela positiva
Tanto ou mais sucesso nos resultados
académicos
Recebem Bolsas de Mérito

Destacam-se pela positiva
Ficam nos melhores lugares da pauta
Ideias que não surgiram

Dimensão "oportunidade de acesso"
Apoio do novo acesso "Maiores de 23
anos"
Ideias que não surgiram

Apoio do novo acesso "Maiores de 23
anos"
É potencial para as IES

Conhecimentos das provas

Ideias que não surgiram

Conhecimentos das provas
Tem de haver portas abertas em qualquer
momento da vida
Mais-valia e oportunidade

Passo importante para o país

O CV passa a ter peso

Ideias que não surgiram

Perfil dos "Maiores de 23 anos"

Ideias que não surgiram
Insistência e motivação
Motivação na partilha de experiências com Motivação na partilha de experiências com
os mais novos
os mais novos

FATORES DE SUCESSO/SATISFAÇÃO

Realização pessoal
Necessidade de certificação

Dimensão "contributo das IES"
Devem existir estratégias para trabalhar
com o público
Curso Preparatório-Boa aposta
Estratégias também para a promoção do
sucesso no decorre do curso superior

As IES devem criar condições favoráveis
Preparação antes
Estratégias também para a promoção do
sucesso no decorre do curso superior

Dimensão "outras considerações"
Comparação com outros países

Comparação com outros países

Fonte: Elaboração própria.
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Conforme podemos constatar, as opiniões segundo os docentes do IPL e da UL
esquematizadas no quadro anterior apontam determinadas características comuns
relativas ao perfil dos “Maiores de 23 anos”, que podem em parte justificar o sucesso e
a satisfação que estes estudantes apresentam e revelam nos cursos superiores que
frequentavam.

Os docentes do IPL e da UL sublinham que o facto de serem pessoas mais velhas,
com experiência de vida pessoal e profissional, responsabilidades a diferentes níveis,
permite-lhes realizar novas reflexões, transmitir e aprender novos conhecimentos,
destacar-se, integrar-se e obter bons resultados académicos.
Os docentes entrevistados reconhecem aos “Maiores de 23 anos” mais-valias e
transmitiram o gosto em trabalhar com este público.

Contudo, não podemos deixar de apontar as situações menos positivas que foram
igualmente mencionadas, pois poderão ser pontos de análise em futuros estudos.
Tanto no IPL como na UL, os docentes mencionaram “Maiores de 23 anos” que
abandonam os cursos, significando existirem estudantes que não se adaptam e não se
integram no mundo académico. Esta situação é mais percecionada no primeiro ano, o
que pode estar relacionada com fatores de ordem de integração/transição. Outro ponto
referenciado, que se destaca nas entrevistas, diz respeito às dificuldades que estes
estudantes revelam na gestão do tempo, no “stress” adicional que têm de gerir, pela
sobreposição de compromissos e exigências, em algumas competências de base
(Matemática, TIC, Línguas estrangeiras e Cultura Geral) e na própria autonomia
imposta pelo Processo de Bolonha.

Registou-se dificuldades, igualmente, na conciliação de estudos e trabalho, sobretudo
nos trabalhadores-estudantes que têm atividades profissionais por turnos. Este aspeto
foi também identificado no questionário utilizado neste estudo.

Seguidamente, apresentamos as opiniões dos estudantes, face às mesmas
dimensões, sistematizados de forma mais resumida no quadro que se segue.
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Quadro 87 – Resultado da análise das entrevistas realizadas aos estudantes do IPL e UL

IPL

UL

Relação

Dimensão "sociodemográfica"
Idades acima dos 44 anos

Trabalhadores-estudantes

Trabalhadores-estudantes

Casados

Casados

Com filhos

Com filhos

Dimensão "expectativas e motivações"
Realização pessoal

Obter maior conhecimento

Obter maior conhecimento

Dimensão "dificuldades/facilidades
Falta de concentração

Ideias que não surgiram

Medo de falhar

Ideias que não surgiram

Conciliar com outras dimensões da vida

Conciliar com outras dimensões da vida

Dificuldades nas TIC

Ideias que não surgiram

Percurso de vida facilita

Experiência profissional é uma mais-valia

Resultados muito bons

Resultados muito bons

Bons professores

Bons professores

Aprendizagem com os mais novos

Recompensa pelo trabalho

Afirmam que têm sucesso

Afirmam que têm sucesso

Expectativas superadas

Expectativas superadas

Dimensão "preparação antes do ingresso"
Curso Preparatório

Oficinas de preparação

Mais-valia

Recordar

Ajudou no progresso do curso

Há desconhecimento das oficinas

Dimensão "contributo das IES"
Continuar no mercado

Perfil dos "Maiores de 23 anos"

Realização pessoal

FATORES DE SUCESSO/SATISFAÇÃO

Idades acima dos 33 anos

Contributos ao nível pessoal e profissional

Trabalhar na área

Ideias que não surgiram

Recomenda aos familares e amigos

Recomenda aos familares e amigos

Fonte: Elaboração própria.

Podemos observar que as opiniões dos estudantes entrevistados da amostra do IPL e
da UL apresentam mais aspetos em comuns do que diferenças. Porém, algumas
diferenças são também observáveis.

Em termos das suas características sociodemográficas, o perfil é semelhante, tal como
as expetativas e motivações que referiram para ingressar no ES. Quando analisamos
as dificuldades/facilidades, os estudantes da amostra do IPL revelaram outros aspetos
que não foram mencionados pelos estudantes da UL, por exemplo a falta de
concentração, medo de falhar e dificuldades nas TIC, enquanto os estudantes da UL
revelaram a dificuldade relacionada com conciliação com outras dimensões da vida.

Para os estudantes da amostra do IPL sublinham que o contributo da sua formação se
relaciona com o facto de quererem continuar no mercado mas os estudantes da UL
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consideraram que a IPL lhe deu contributos ao nível pessoal e profissional. A forma de
preparação antes de ingressarem no ES foi vista de forma diferente. Para os
estudantes “Maiores de 23 anos” do IPL, o curso preparatório foi uma mais-valia
porque aprenderam e ajudou na progressão do curso, mas para os “Maiores de 23
anos”

da

UL

foi

recordar

conhecimentos

e

até

sublinharam

que

houve

desconhecimento das Oficinas de Preparação.
Quando questionados sobre o seu sucesso, parece haver consenso entre os “Maiores
de 23 anos” estudados nas duas IES, afirmaram que têm sucesso e que o curso
superou as suas expectativas.

Neste ponto, é também importante, voltar a recordar a preocupação de um dos
estudantes entrevistados, quando aponta para a questão de haver cursos em póslaboral que poderão vir a encerrar, por falta de um número mínimo de estudantes.
Após um esforço tão significativo por parte destes estudantes para ingressar no ES e
dos investimentos efetuados por parte das IES, não se compreenderia que,
subitamente, se alterassem regras de fundo, impedindo os trabalhadores-estudantes
de finalizarem o seu percurso superior.
Em suma, analisando as opiniões dos estudantes “Maiores de 23 anos” entrevistados
e comparando com as opiniões dos professores igualmente entrevistados, encontramse aspetos comuns que parecem justificar a satisfação de uns e outros que leva a
acreditar que o sucesso dos “Maiores de 23 anos” começar a ser inquestionável.

7.3. Análise inferencial com base nas respostas dos estudantes das duas
IES
No capítulo 6, procedeu-se à análise inferencial individual de cada instituição. De
seguida, apresentamos a análise inferencial dos dados relativos às variáveis do
questionário que se consideram mais relevantes para os objetivos deste estudo, dos
estudantes “Maiores de 23 anos” do IPL e da UL.

Na análise cruzada, procura-se realçar os pontos que, deste modo, se mostram
relevantes para as inferências e para a síntese final. Geralmente, procede-se a uma
análise vertical cruzada com uma análise horizontal. Deste procedimento cruzado
procura-se, essencialmente, detetar na sua interseção, tanto os fatores comuns como
339

os relacionais e diferenciais, para daí se extraírem as devidas conclusões (Sousa,
2005).
Ilustração 14 – V

áv
IPL e UL
Conhecimento e competências
Instituições de ensino superior (IPL e UL)
Género
Instituições de ensino superior (IPL e UL)
Nível de escolaridade antes de ingressar no ES
Instituições de ensino superior (IPL e UL)
Tipo de preparação antes de ingressar no ES
Instituições de ensino superior (IPL e UL)
Estava bem preparado para o ES
Instituições de ensino superior (IPL e UL)
Relação da atividade profissional com o curso
Instituições de ensino superior (IPL e UL)
Realização pessoal
Instituições de ensino superior (IPL e UL)
Bons professores como fator de sucesso
Instituições de ensino superior (IPL e UL)
Dificuldades na conciliação com a vida familiar e profisional
Instituições de ensino superior (IPL e UL)
Considera-se tão bom aluno como outro colega seu,vindo de um percurso regular de
ensino
Satisfação e expectativas
Instituições de ensino superior (IPL e UL)
Voltaria a candidatar-se nas mesmas condições
Instituições de ensino superior (IPL e UL)
Grau de satisfação/sucesso

Fonte: Elaboração própria.

Uma vez que as variáveis em estudo são de natureza qualitativa, a análise inferencial
dos dados consistirá na análise das variáveis em tabelas de contingência, cruzando-as
de forma a perceber se existem relações de dependência entre elas e na realização de
testes de Qui-quadrado (Pestana e Gajeiro: 133-151).
O primeiro cruzamento efetuado reporta-se à variável “Instituição” e “Género” da
amostra dos estudantes no IPL e na UL.
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Quadro 88 – Resultados d

v

áv

I

çã "

v

áv

Gé

"

Instituição
Género

IPL

UL

Totais

Feminino

311

302

613

50,5%

57,0%

53,5%

Masculino

305

228

533

49,5%

43,0%

46,5%

616

530

1146

(2(1)=5,585, p=.018)

Aplicou-se o teste de Qui-quadrado para verificar se as duas variáveis se encontravam
relacionadas e, face ao resultado obtido, esta diferença pode ser considerada
estatisticamente significativa, o que nos permite afirmar que existe relação nas duas
variáveis.

Verifica-se que a diferença na proporção entre homens e mulheres é mais acentuada
na UL, sendo a proporção mais próxima no IPL, ou seja os estudantes que
ingressaram pelas Provas M23 na UL são maioritariamente raparigas, numa diferença
estatisticamente significativa quando comparado com os estudantes da amostra do
IPL.
De seguida, apresenta-se o cruzamento entre a variável “Instituição” e a variável “Nível
de escolaridade antes de ingressar no ES”.
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Quadro 89 – Resultados do

v

áv

I

çã

variável "nível de

escolaridade antes de ingressar no ES

Instituição
Nível de escolaridade antes
de ingressar no ES
Até 9º ano

IPL

UL

Totais

33

20

53

10º ano

5,4%
27

3,8%
11

4,6%
38

11º ano

4,4%
83

2,1%
49

3,3%
132

12º ano

13,5%
415

9,2%
244

11,5%
659

CET

67,4%
33

46,0%
50

57,5%
83

ES

5,4%
25

9,4%
156

7,2%
181

4,1%
616

29,4%
530

15,8%
1146

Totais
(2(5)=155,772, p=.000)

Nos estudantes da amostra da UL, ingressaram dois estudantes com habilitações até
ao 6º ano de escolaridade, situação que não se verificou na amostra do IPL. Para
testar a diferença entre instituições nas habilitações à entrada no ES, agregamos a
categoria “até ao 6º ano” na categoria “até ao 9º ano”.

Aplicou-se o teste de Qui-quadrado e, atendendo ao valor obtido, este foi
estatisticamente significativo o que nos permite afirmar que as duas variáveis estão
relacionadas.

Passamos a analisar as frequências relativas e os resíduos padronizados.
Recordamos que os resíduos padronizados comparam as frequências observadas
com as frequências esperadas dentro de uma célula.

O resíduo padronizado para o IPL foi de 3,2 (p<.01) e para a UL de -3,5(p<.01).

A amostra total apresentava 15,8% de estudantes titulares de um curso de nível
superior. A proporção foi de 4,1% no IPL e de 29,4% na UL. Os resíduos padronizados
foram significativos para o IPL (-7,3; p<.01) e para a UL (7,9; p<.01).
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Segue-se o cruzamento entre as variáveis “Instituição” e “Tipo de Preparação antes de
ingressar no Ensino Superior”.
Quadro 90 – Resultados d

v

áv

I

çã

v

áv

T

preparação antes no ES
Instituição
Tipo de preparação
antes de ingressar no ES
Curso Preparatório M23
Explicações
Preparação Autónoma
Oficinas de Preparação
Totais

IPL

UL

Totais

292

12

304

47,4%
29

2,3%
18

26,6%
47

4,7%
295

3,4%
481

4,1%
776

47,9%
0

90,9%
18

67,7%
18

0,0%
616

3,4%
529

1,6%
1145

(2(3)=318,279, p=.000)

De forma a avaliar se as duas variáveis consideradas são independentes, aplicamos o
teste

de

Qui-quadrado

e

face

ao

resultado

obtido,

este

foi

considerada

estatisticamente significativo, ou seja, há relação nas variáveis.
No que diz respeito ao curso preparatório para “Maiores de 23 anos”, o resíduo
padronizado do IPL foi 10,0 (p<.01), enquanto na UL foi -10,8.

Na preparação

autónoma o resíduo do IPL foi -6,0 (p<.01) enquanto da UL foi -6,5 (p<.01) .

Por fim, nas Oficinas de Preparação o resíduo padronizado para o IPL foi -3,1 (p<.01)
e para a UL foi 3,4 (p<.01).
Seguidamente, apresenta-se o cruzamento entre a variável “Instituição” e a variável
“Estava bem preparado para o ES”.
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Quadro 91 – Resultados d

v

áv

I

çã

v

áv

v

Instituição
Estava bem preparado para o
Ensino Superior
Sim
Não
Totais

IPL

UL

Totais

423

441

864

68,7%

83,5%

75,5%

193

87

280

31,3%

16,5%

24,5%

616

528

1144

(2(1)=33,935, p=.000)

Aplicou-se o teste de Qui-quadrado e, atendendo ao valor obtido, este foi
estatisticamente significativo o que nos permite afirmar que as duas variáveis são
dependentes.

Para os que se consideraram bem preparados do IPL o resíduo padronizado foi -2,0
(p<.05), e para a UL foi 2,1 (p<.05).
Segue-se o cruzamento entre a variável “Instituição” e a variável “Relação da atividade
profissional com o curso que frequenta”.
Quadro 92 – Resultados d

v

áv

I

çã

v

áv

R

çã

atividade profissional com o
Instituição

Relação da atividade profissional com o curso

Atividade diretamente relacionada com o curso
Atividade numa área próxima do curso
Atividade numa área totalmente diferente do curso
Totais

IPL

UL

Totais

227

208

435

38,0%

42,4%

40,0%

175

133

308

29,3%

27,1%

28,3%

195

150

345

32,7%

30,5%

31,7%

597

491

1088

(2(1)=2,120, p=.347)

Aplicou-se novamente o teste de Qui-quadrado e atendendo ao valor obtido, podemos
afirmar que o cálculo não foi estatisticamente significativo.
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Os dados obtidos no quadro acima, permitem verificar que as duas instituições em
estudo não diferiram na distribuição pelas opções da relação da atividade profissional
com o curso.
De seguida, apresenta-se o cruzamento com a variável “Instituição” e a variável
“Realização pessoal”.
Quadro 93 – Resultados do

v

áv

I

çã

v

áv

R

çã

Instituição

Realização Pessoal
Sim
Não
Totais

IPL

UL

Totais

433

327

760

70,3%

61,7%

66,3%

183

203

386

29,7%

38,3%

33,7%

616

530

1146

(2(1)=9,420, p=.000)

Mais uma vez, aplicou-se o teste de Qui-quadrado e face ao resultado obtido, este foi
considerado estatisticamente significativo, ou seja, podemos afirmar que existe relação
entre as duas variáveis consideradas. Nenhum resíduo padronizado foi significativo.
Apresenta-se, de seguida, o cruzamento das variáveis “Instituição” e “Bons
professores como fatores de progressão no curso”.
Quadro 94 – Resultados do
professores

v
f

áv

I

g

ã

çã

v

áv

B

Instituição
Bons professores como fator
de progressão no curso
Sim
Não
Totais

IPL

UL

Totais

531

410

941

86,2%

77,4%

82,1%

85

120

205

13,8%

22,6%

17,9%

616

530

1146

(2(1)=15,166, p=.000)
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Aplicou-se novamente o teste de Qui-quadrado e, atendendo ao valor obtido, este foi
estatisticamente significativo o que nos permite afirmar que as duas variáveis estão
relacionadas.

O resíduo padronizado no IPL para aqueles que não assinalaram este fator foi de -2,4
(p<.05), enquanto na UL foi 2,6 (p<.01). Não assinalaram este fator mais estudantes
da UL do que do IPL.
De seguida, apresenta-se o cruzamento entre a variável “Instituição” e “Dificuldades na
conciliação com a vida profissional e familiar”.
Quadro 95 – Resultados do

v
çã

na

v

áv
f

I

çã

v

áv

Df

e

f
Instituição

Dificuldade de conciliação
com a vida profissional e
familiar
Sim
Não
Totais

IPL

UL

Totais

332

230

562

53,9%

43,4%

49,0%

284

300

584

46,1%

56,6%

51,0%

616

530

1146

(2(1)=12,568, p=.000)

Aplicou-se de novo o teste de Qui-quadrado e, atendendo ao valor obtido, este foi
estatisticamente significativo o que nos permite afirmar que as duas variáveis estão
relacionadas. Nenhum resíduo padronizado foi estatisticamente significativo.
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De seguida, apresenta-se o cruzamento entre a variável “Instituição e a variável
“Considera-se tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um percurso regular de
ensino”.
Quadro 96 – Resultados do

v

áv

I

çã

v

áv

-se

tão bom aluno como outro colega seu, vindo de um percurso regular de ensino

Instituição
Considera-se tão bom aluno
como outro colegas seu, vindo de
um percurso regular de ensino
Sim

Não
Totais

IPL

UL

Totais

507

441

948

83,4%

91,3%

86,9%

101

42

143

16,6%

8,7%

13,1%

608

483

1091

2

( (1)=14,810, p=.000)

Para avaliar se as duas variáveis são independentes, aplicou-se uma vez mais o teste
do Qui-quadrado e, atendendo ao valor obtido, este foi estatisticamente significativo, o
que nos permite afirmar que as duas variáveis estão relacionadas.
No IPL, para os que assinalaram “Não”, o resíduo padronizado foi de 2,4 (p<.05). Na
UL para os estudantes que assinalaram “Não”, o resíduo padronizado foi -2,7 (p<.01).
Segue-se o cruzamento da variável “Instituição” e a variável “Voltaria a candidatar-se
nas mesmas condições”.
Quadro 97 – Resultados do

v

áv

I

çã "

v

áv

"V

çõ

candidatar-

Instituição
Voltaria a candidatar-se nas
mesmas condições
Sim
Não
Totais

IPL

UL

Totais

579

442

1021

95,2%

91,7%

93,7%

29

40

69

4,8%

8,3%

6,3%

608

482

1090

(2(1)=5,602, p=.017)
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Aplicou-se o teste de Qui-quadrado e, atendendo ao valor obtido, este foi
estatisticamente significativo o que nos permite afirmar que as duas variáveis estão
relacionadas. Nenhum dos resíduos padronizados foi estatisticamente significativo.
Segue-se o cruzamento da variável “Grau de satisfação/sucesso” e variável
“Instituição”.
Quadro 98 – Resultados do cruzamento da variável G

f çã /

e

variável Instituiçã

Grau de satisfação/sucesso no curso

ns

Instituição

Média

DP

Moda

Mean
rank

U MannWhitney

p

IPL

3,7

0,8

4

552,12

142574,5

.396 ns

UL

3,6

0,9

4

537,19

(Não significativo).

Aplicou-se novamente a prova estatística U Mann-Whitney e de acordo como o valor
obtido, observa-se que o grau de satisfação/sucesso no curso superior que os
indivíduos frequentavam não difere significativamente em função da instituição, ou
seja, as variáveis parecem ser independentes.

7.4. Resultados da análise inferencial nas duas IES
A análise dos dados obtidos permite conhecer em detalhe as variáveis em estudo e
comparar os resultados nas amostras dos estudantes das duas IES: IPL e UL.

Em termos globais e na sequência dos dados obtidos, na dimensão género, verificouse que o número de mulheres na amostra total (53,5%) era superior ao número de
homens (46,5%). Esta constatação é já uma tendência que se tem vindo a verificar
nos últimos anos no ES: as estudantes parecem estar a investir mais no ES do que os
colegas do sexo masculino. Verifica-se uma crescente feminização do ES. No caso da
UL, a diferença entre mulheres e homens é mais acentuada do que no IPL, onde a
proximidade entre os géneros é praticamente inexistente. Esta tendência poderá estar
relacionada com os cursos que cada uma das IES oferece, a localização geográfica,
oportunidades, etc…
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No que diz respeito ao nível de escolaridade no momento do ingresso no ES, concluise que, no total da amostra, a maioria dos estudantes das duas amostras, ingressou
com o nível secundário completo ou equivalente (57,5%). No IPL ingressaram 67,4%
dos inquiridos, enquanto na UL ingressaram 46%. No IPL ingressaram mais
estudantes com habilitações até ao 9.º ano, 10.º ano, 11.º ano e 12.º ano. Em
contrapartida, na UL ingressaram mais estudantes com habilitações ao nível de CET e
superior.

Quanto ao tipo de preparação que os estudantes realizaram antes de ingressar nos
cursos superiores, constata-se um número muito diferente nas duas IES que se
preparou de forma autónoma (IPL, 47,9% e UL, 90,9%). Porém, é de notar que, no
IPL, 47,4% frequentou o Curso Preparatório para “Maiores de 23 anos”, uma
percentagem muito próxima do valor relativo aos estudantes que se prepararam de
forma autónoma. Este resultado permite concluir que quanto maior for o nível de
escolaridade, maior é o nível de confiança perante a preparação necessária para o
ingresso no ES.

De forma geral, os estudantes consideraram-se bem preparados para ingressar no ES
(75,5%). Porém, esta perceção era maior nos estudantes “Maiores de 23 anos da UL
(83,5%) do que nos estudantes do IPL (68,7%). Observa-se que existem mais
estudantes do IPL que se classificaram como não sendo tão bons alunos, como outros
colegas vindo de outros percursos, comparando com os estudantes da UL. São os
estudantes com habilitações mais baixas que não se consideram tão bons, o que é
mais assinalado no IPL.

O motivo da realização pessoal enquanto fator motivacional para ingressar no ES
representava um total de 66,3% de respostas das amostras. Nos estudantes da
amostra do IPL, este motivo representava 70,3% e nos estudantes da UL representava
61,7%.

Para 82,1% da amostra total, ter bons docentes seria um fator significativo para
progredir no curso superior que frequentavam. Nos estudantes da amostra do IPL,
este fator foi considerado mais relevante (86,2%) do que para os estudantes da
amostra da UL (77,4%).
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A dificuldade na conciliação entre os estudos, a vida familiar e a vida profissional,
representava 49% da amostra total, sendo que no IPL esta dificuldade foi mais sentida
e referenciada (53,9%) do que na UL (43,4%).

Relativamente à questão dos estudantes se considerarem tão bons alunos como os
outros vindos de percursos regulares de ensino, no total da amostra, concluímos que
maioria (86,9%) se considerava ao mesmo nível, sendo que esta perceção mais
positiva era mais sentida pelos estudantes da amostra da UL (91,3%) do que do IPL
(83,4%). Dos estudantes que não se consideravam tão bons alunos como os outros
colegas (13,1%), a maioria pertencia ao IPL (16,6%) e os restantes à UL (8,7%), o que
pode estar relacionado com o nível de escolaridade aquando do ingresso no ES.

Continuando a analisar os resultados obtidos, no que diz respeito à satisfação e
expectativas do curso, a maioria dos estudantes (93,7%) afirma que voltaria a
candidatar-se ao ES através do acesso dos “Maiores de 23 anos”, não se encontrando
arrependido pela escolha feita. No IPL, esta realidade representa 95,2% e na UL,
91,7%.

A forma como estes estudantes avaliaram o grau de satisfação/sucesso no curso
superior que frequentavam, foi muito semelhante nas duas instituições de ensino: IPL
e UL.

Apresenta-se de seguida o quadro síntese da comparação entre o IPL e a UL com a
indicação de “+” ou “–“, consoante a predominância da variável em cada uma das
instituições.
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Quadro 99 – Síntese das variáveis estatisticamente significativas relativas aos
estudantes da amostra do IPL e da UL
Variável

IPL

Mulheres
Homens
Até ao 9º ano
10º ano
11º ano
Nível de escolaridade
12º ano
CET
Ensino superior
Curso Preparatório
Explicações
Tipo de preparação
Preparação autónoma
Oficinas de preparação
Perceção da preparação
Bem preparado
Motivos para estudar
Realização pessoal
O que facilita a
Ter bons professores
progressão
O que dificulta a
Conciliação com todas
progessão
as dimensões
Comparação com outros
Tão bom aluno como
alunos
Género

Predominância

UL

Predominância

+
+
+
+
+
+
+
+

Mulheres
Homens
Até ao 9º ano
10º ano
11º ano
12º ano
CET
Ensino superior
Curso Preparatório
Explicações
Preparação autónoma
Oficinas de preparação
Bem preparado
Realização pessoal

+
+
+
+
+
+
-

+

Ter bons professores

-

+

Conciliação com todas as
dimensões

-

-

Tão bom aluno como

+

Fonte: Elaboração própria.

Recordamos, neste ponto, que este estudo não pretendia comparar as duas
instituições no sentido de demonstrar qual das duas teria um melhor funcionamento
estrutural, mas somente conhecer as duas realidades, apontando os pontos em
comum e as respetivas diferenças de forma a sustentar as conclusões e trabalhos
futuros.

Por tudo aquilo que tem vindo a ser analisado até ao momento e perante a
complexidade de todas as variáveis estudadas, entende-se porque é tão difícil falar de
novos públicos ou de “Maiores de 23 anos” no ES português. Como se viu para falar
de sucesso nos “Maiores de 23 anos”, são necessários estudos mais dirigidos e
alargados a outras instituições para se poder generalizar.

No capítulo seguinte, apresentam-se as conclusões que foram obtidas com o estudo
desenvolvido e já refletidas nos capítulos anteriores.
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CAPÍTULO 8. Conclusões finais

No início desta investigação, definimos que estudaríamos o contributo do Ensino
Superior (ES) para a formação dos estudantes “Maiores de 23 anos”, considerados
como novos públicos e que, por esta razão, trazem novos desafios. Este estudo foi
desenvolvido no Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e na Universidade de Lisboa (UL).

Trabalhou-se ao longo desta investigação tendo em conta os objetivos já referidos e
previamente definidos, recorrendo-se a uma metodologia sustentada num corpo
teórico e conceptual, com base em documentos, leis e bibliografia, analisados nos
capítulos de 1 a 4, e utilizou-se também um: questionário aplicado aos estudantes da
amostra e entrevistas realizadas aos docentes e aos estudantes. O questionário foi
tratado através da ferramenta informática SPSS 16.0 for Windows (Statistical Package
for the Social Sciences) e as entrevistas foram tratadas através da análise de
conteúdo.

Apresentam-se de seguida as conclusões gerais obtidas.
1 - No que diz respeito ao primeiro objetivo – “Perceber a evolução do ES
(universitário e politécnico) para o desenvolvimento e o contributo na formação dos
estudantes “Maiores de 23 anos” em Portugal” – foram fundamentais os capítulos 1, 2,
3 e 4 nos quais se procurou analisar as principais políticas europeias e nacionais que
contribuíram para as grandes alterações no ES português. Foram estas ações de
mudança, responsáveis pelo aparecimento dos EANT (Estudantes Adultos Não
Tradicionais) no ES, nomeadamente os “Maiores de 23 anos”.

O ES deixou de ser um nível de ensino de elites, acessível apenas a alguns
estudantes, provenientes de uma elite de nível sociocultural elevada, passando a abrir
as suas portas a um público mais alargado e nos últimos sete anos a públicos não
tradicionais e que ainda representam uma minoria no universo académico.

Concluímos neste ponto, que a Declaração de Lisboa (2002), constitui um ponto de
viragem, na medida em que promoveu o conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida
(ALV) estimulando a maiores investimentos na educação e formação das pessoas.
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Ainda nesta linha, surgiu a preocupação com a igualdade de aprendizagens,
independentemente do local e da forma como são obtidas. O regime do novo acesso
ao ES dos estudantes “Maiores de 23 anos”, enquadra-se numa política de promoção
de igualdade de oportunidades.

O ano de 2006 constitui um marco importante na história da educação portuguesa,
permitindo que os adultos “Maiores de 23 anos” possam aceder ao ES por uma via
diferente da tradicional. A legislação que suporta esta mudança, permitiu às IES
afirmarem a sua autonomia e explorar novos públicos, tornando-se também elas
aprendentes. Permitiu, ainda dinamizar a formação de nível superior numa
determinada faixa etária que até àquela data tinha pouca expressão. Até há uma
década atrás, as IES não conheciam tão bem esta população como hoje e verifica-se
que tem havido evolução na forma como se vão organizando e na maneira de ver este
público como uma oportunidade.

Assim e face às inúmeras mudanças de paradigma que se têm verificado nos últimos
anos, as IES vêem-se confrontadas com novos e exigentes desafios que as levam a
ter que olhar para estes estudantes, de forma especial. É fundamental que os “Maiores
de 23 anos”, se adaptem, e que as IES promovam diferentes dinâmicas como é o caso
de serviços, recursos, autonomia e competências transversais para auxiliar o processo
de transição e adaptação.

Contudo, a participação deste público, que se encontra em minoria no ES está ainda
constrangida por alguns fatores estruturais que de futuro poderiam ser revistos como
seja a questão da distribuição das vagas para estes estudantes.

Apesar da evolução registada nas últimas décadas, a população portuguesa apresenta
ainda níveis educacionais baixos, quando comparados com outros países da OCDE e
UE. Por esta razão, muitas políticas têm vindo a ser implementadas para jovens
estudantes e adultos para os levar ao sistema de ensino, proporcionando-lhes
condições para que alcance o sucesso, de forma a atingir o nível de qualificação
desejável para a população.

Ficou a perceber-se que desde esta altura (2006) em Portugal, a maioria das
Instituições de Ensino Superior (IES) têm vindo a promover o acesso dos estudantes
“Maiores de 23 anos” para os seus cursos superiores.
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Conclui-se então que o potencial de crescimento da procura deste tipo de formação é
elevado, e que a maior transformação da sociedade portuguesa, está a acontecer pela
via da educação, englobando todas as faixas etárias.
As IES contribuem para a formação dos “Maiores de 23 anos” através das
modalidades de acesso que promovem antes do ingresso e através de estratégias de
acompanhamento deste público durante no decurso das suas formações superiores.

Neste seguimento, podemos afirmar que esta investigação permitiu concluir que as
duas IES, se encontram alinhadas com as políticas nacionais e internacionais, no
sentido em que se articulam com os atores da região e investem na promoção de
percursos de ALV junto da população ativa.

Em suma, o ES fez uma evolução extraordinária ao abrir-se a novos públicos pois, ao
promover a ALV e o direito à igualdade de oportunidades de todos os cidadãos, tem
contribuído para a evolução de uma sociedade e de um país que necessita de todos
para fazer face a um momento histórico difícil de contornar, mas mais fácil de
ultrapassar com conhecimento e educação.
2 – Com o segundo objetivo – “Valorizar a importância que os cursos preparatórios
dos estudantes “Maiores de 23 anos” têm para a formação da população adulta em
Portugal” – conclui-se que o enquadramento legal do Decreto-lei n.º 64/2006 veio
permitir alterações múltiplas e profundas a este nível.

As conclusões para este objetivo são retiradas essencialmente dos capítulos 3, 4 e 6,
com base nas entrevistas realizadas aos docentes e aos estudantes.

Uma grande maioria de IES promove atividades de preparação para promover o
sucesso dos candidatos no acesso ao ES, através de Cursos Preparatórios, Oficinas
de Preparação, Cursos Livres, Aulas preparatórias. Estas ações revestem-se de
características muito diferentes mas com o mesmo propósito: promover condições de
sucesso para os candidatos que vierem a realizar as Provas para “Maiores de 23
anos” e promover também o progresso e integração nos cursos superiores.

Esta atitude resulta da consciência e da responsabilidade de que é necessário
preparar quem se encontra afastado do sistema de ensino há alguns anos. Por outro
lado, é uma oportunidade para as IES poderem alargar a sua oferta formativa a novos
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públicos e, assim, trabalharem para cativar e acolher novos estudantes. Esta realidade
permite concluir que o trabalho que se tem desenvolvido se reveste de múltiplas
formas e modelos e, por esta razão, há também bastante riqueza e complexidade
nesta análise.

Podemos afirmar que em Portugal ainda existem IES que não promovem qualquer tipo
de preparação aos estudantes “Maiores de 23 anos” antes do ingresso nos seus
cursos superiores, o que se pode traduzir em falta de oportunidades para ambas as
partes interessadas: “Maiores de 23 anos” e instituições.

Constata-se que tanto o Curso Preparatório do IPL como as Oficinas de Preparação
da UL, dois importantes exemplos aqui estudados em detalhe, embora sejam
programas distintos e rigorosos, têm contribuído para a formação da população adulta
que ingressa nos cursos superiores destas instituições.

Conclui-se, ainda, que os estudantes que frequentaram estes cursos se sentiram mais
preparados para enfrentar os desafios do ES devido ao contacto com o mundo
académico que os cursos ou oficinas lhes proporcionaram. Dito de outra maneira,
sentiram que a integração e a transição para o ES, bem como a própria progressão no
curso superior foram facilitados por tal preparação. Esta realidade foi mais sentida por
aqueles que ingressam com habilitações mais baixas.

Estas constatações permitem concluir que de uma forma geral, os Cursos
Preparatórios/Oficinas são iniciativas que enriquecem as instituições onde são
desenvolvidos, na medida em que permitiram aos estudantes progredirem com
sucesso e bem-estar.

De referir que os Cursos Preparatórios e as Oficinas de Preparação não são entradas
diretas no ES, como parece estar presente nas representações empíricas.

Os resultados dos questionários e das entrevistas aos docentes e estudantes
permitem concluir que os Cursos Preparatórios ou de uma forma em geral, todas as
atividades prévias desenvolvidas, contribuíram para melhorar a autoconfiança dos
estudantes

analisados.

Permitiram

igualmente

reforçar

aprendizagens

e

conhecimentos fundamentais para o sucesso no ES.
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Ao nível da integração, conclui-se que os “Maiores de 23 anos” também estão sujeitos
às dificuldades de transição e adaptação às exigências do ES. A adaptação pode ser
difícil e condicionada pelos diferentes papéis que desempenham. Por isso, as
estratégias de acolhimento são fundamentais para este público.

Em suma, os Cursos Preparatórios, as Oficinas de Preparação e/ou outras atividades
prévias ao ingresso destes estudantes no ES, devem ser mantidos e valorizados
embora mereçam alguns ajustamentos na sua estrutura e funcionamento perante a
importância que revelam ter junto dos interessados. O que não significa que os que
existem não mereçam reflexão e ajustamentos na sua estrutura ou funcionamento.

3 - Com base nos Decreto-Lei n.º 64/2006 e Decreto-Lei n.º 88/2006, observamos
“Conhecer as especificidades de distintas modalidades de acesso dos estudantes
“Maiores de 23 anos” nas duas IES: Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e Universidade
de Lisboa (UL)” – o terceiro objetivo geral. As Provas para “Maiores de 23 anos” é a
modalidade de acesso por onde passam a maioria destes estudantes. Segundo a
opinião de docentes e de estudantes, as Provas são consideradas como uma
modalidade acessível e hipótese de entrada.
Concluímos que em Portugal a maioria das IES realizam as Provas para “Maiores de
23 anos”, havendo diferenças significativas a registar no que diz respeito à forma
como são organizadas e conduzidas.

No caso dos institutos politécnicos, existe outra modalidade de acesso para os
estudantes “Maiores de 23 anos”, como sejam os Cursos de Especialização
Tecnológica (CET), mas sublinhamos que o número de vagas disponíveis nesta
modalidade é bastante reduzido. Na UL, não existe oferta de CET.

Existem alguns Cursos Preparatórios em Portugal que permitem a dispensa da
realização das Provas como é no caso do IPL, ao contrário da UL em que os alunos
que frequentam as Oficinas de Preparação não dispensam da realização das Provas.

Ao longo deste estudo, conclui-se que estas novas formas de acesso se traduzem em
excelentes oportunidades e portas de entrada. Ao nível geral, o país, as instituições, e
as regiões ficam a ganhar com este estímulo para aprender mais ao longo da vida. É
com esta consciência e com a valorização destas atividades que percebemos a
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importância do contexto da ALV. A sentença “ou estudas ou trabalhas”, que muitos
adultos hoje recordarão, fará parte de um passado cada vez mais longínquo.

Constata-se que existe ainda desconhecimento por parte da população em geral sobre
este acesso, pelo que as IES têm um papel fundamental na forma de comunicar e
cativar este público.
Concluímos, ainda, que o acesso dos “Maiores de 23 anos” está a ser cada vez mais
utilizado por indivíduos titulares de uma licenciatura, que concorrem através desta via
para garantirem a vaga que necessitam. Neste sentido, a legislação que previa o
ingresso ao ES de indivíduos com menor habilitação e com experiência profissional,
assiste à possibilidade do ingresso de indivíduos com outras situações habilitacionais,
podendo prejudicar o objetivo do diploma inicial.

Nos últimos sete anos, passou a haver por parte das IES uma maior regularidade
nesta prática que, aos poucos, vai permitindo que este acesso seja considerado
igualmente relevante para as IES e não apenas uma alternativa de segunda classe.

Verifica-se que continua a existir interesse por parte da população, em aceder ao ES
através das modalidades existentes mas muitos candidatos reprovam aquando da
realização das Provas para “Maiores de 23 anos” e nem todos os candidatos
aprovados nas Provas têm garantia de ingresso, já que este depende do número de
vagas colocadas à disposição em concurso.

O sistema de creditação e reconhecimento de Competências no ES ou Validação das
Aprendizagens Experienciais (VAE) podia ser mais bem aproveitado de forma a
certificar as competências adquiridas em contextos formais, informais e não formais.
Verifica-se que é uma prática ainda pouco usada, sendo que os candidatos recorrem a
este sistema.

Em suma, embora existam diferenças significativas relativas às modalidades de
acesso para “Maiores de 23 anos” nas IES em Portugal (Provas, CET e Cursos
Preparatórios), entende-se que para uma grande parte da população adulta, estas
formas de entrada são consideradas oportunidades, à qual poderão recorrer em
qualquer momento das suas vidas.
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4 - Face ao quarto objetivo geral – “Analisar o sucesso e satisfação dos estudantes
provenientes das modalidades de acesso dos estudantes “Maiores de 23 anos” que
frequentam os cursos superiores do IPL e da UL, segundo a opinião dos docentes“ –
conclui-se o seguinte:
Na sua maioria, os estudantes “Maiores de 23 anos” apresentam sucesso e revelam
nos seus percursos de formação superior, o que se explica pelas várias dimensões
estudadas nos capítulos 6 e 7. Em primeiro lugar, parece que os “Maiores de 23 anos”
apresentam elevados níveis motivacionais “Sabendo o que querem e como pretendem
orientar as suas vidas”, ideia já defendida por Zabalza (2002).

Apresentam um perfil específico, enriquecido por experiências de vida pessoal
(familiar e social), vivências profissionais, aprendizagens adquiridas de maneira
formal, informal e não formal, que lhes permite fazer a ponte para as novas
aprendizagens e com os colegas mais novos, sendo a troca de experiências entre eles
vista como uma comunhão interessante.

Por outras palavras, os novos públicos levam para o ES competências assentes na
experiência profissional e pessoal, totalmente diferentes dos estudantes que
ingressaram pelo contingente geral. Esta característica revela-se de tal forma
importante que os mais novos aprendem com os mais velhos questões práticas
ligadas ao mundo do trabalho, sendo que os mais velhos aprendem com os mais
novos questões ligadas às novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Este público é habitualmente mais interessado nos conteúdos, porque são pessoas
mais velhas e maduras, com mais experiência de vida e até com mais à vontade para
falar e comunicar com o professor.

Devido às suas características específicas, estes novos públicos, obrigam a mudanças
por parte dos docentes ao nível por exemplo, de métodos de ensino. Promovem
também uma alteração de representações mais tradicionais e marcantes na sociedade
portuguesa.

As turmas das IES são constituídas cada vez mais, por grupos heterogéneos, exigindo
uma rápida adaptação dos próprios docentes à mudança. Torna-se necessário
melhorar a forma como as IES lidam com este público, no sentido de lhe proporcionar
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melhores conteúdos, aquando da preparação e no acompanhamento ao estudante
depois do ingresso no IES.
Devido ao fato dos estudantes “Maiores de 23 anos” apresentarem uma atitude de
maior interesse e mais ativos, pela experiência de vida que têm podem desenvolver
outros projetos dentro das Faculdades e Escolas, traduzindo-se em mais-valia,
participando em projetos interdisciplinares ou europeus.

Destacaram-se pela postura, integração, participação, conhecimento, resultados
académicos atingidos e conclusão dos cursos. Os EANT são admitidos no ES,
apresentando um leque abrangente de conhecimentos.
Em suma, conclui-se que os docentes consideram os “Maiores de 23 anos” como
mais-valias, percebendo-se que gostam de trabalhar com este público e que o
valorizam, avaliando de forma positiva o novo acesso.

5 - De seguida referimo-nos às conclusões obtidas através dos questionários e das
entrevistas sobre o quinto objetivo geral – “Analisar o sucesso e satisfação dos
estudantes provenientes das modalidades de acesso dos “Maiores de 23 anos” que
frequentam os cursos superiores do IPL e da UL, segundo a opinião dos estudantes”.

Foram os testemunhos facultados pelos estudantes entrevistados e as respostas
obtidas nos questionários que reforçaram as características específicas dos “Maiores
de 23 anos” e os fatores explicativos do seu sucesso/satisfação enquanto alunos do
ES.

Deixaram de estudar pelas mais diversas razões. Contudo, passados alguns anos,
demonstraram arrependimento por não terem insistido e apresentam uma forte
motivação, principalmente ligada à realização pessoal para voltar a estudar.
Após a entrada no curso superior, os “Maiores de 23 anos” revelaram-se
surpreendidos por conseguirem obter os mesmos resultados e, por vezes, melhores
do que os colegas mais novos que praticamente sempre estudaram. Contudo, têm
consciência do grande esforço adicional que lhes é requerido para conseguir conciliar
o estudo, de forma equilibrada, com todas as outras dimensões da vida: família,
associativismo e trabalho.
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Conclui-se que estes estudantes revelam satisfação porque os resultados que obtêm
nas diferentes cadeiras das licenciaturas é, na maioria das vezes, superior aos
resultados obtidos pelos estudantes que ingressaram pela via normal e que se
dedicam exclusivamente aos estudos.
Quando questionados sobre as dificuldades sentidas ao nível dos conteúdos as UC’s,
também reconheceram existirem, mas consideram trabalhar muito para as superar e
daí os resultados obtidos. As dificuldades reportavam-se às TIC, Matemática e
Línguas Estrangeiras.

Porém, a maior dificuldade sentida e revelada tanto nos questionários como nas
entrevistas situava-se ao nível da gestão do tempo: fator fundamental para facilitar a
progressão do curso com sucesso e a sua articulação com as outras esferas da vida.

Confirmaram a opinião de que passam informação e incentivam outros colegas para
investirem na formação superior pelas modalidades explicadas, sublinhando que têm
de trabalhar mais mas que o sacrifício compensa.

Para estes estudantes, os docentes foram considerados fatores de progresso, de
motivação e de impulso para progressão no curso superior. Constata-se que as
mudanças e as reformas não são operações fáceis de realizar dentro de uma
instituição, pelo que se percebe que nem todos os agentes de educação têm o mesmo
nível de sensibilidade e de preparação para saber lidar com os novos públicos. Nesta
investigação, os estudantes referiram que nem todos os docentes valorizam ainda a
sua presença, nem reforçam as suas competências e mais-valias.

Deste modo, esta análise de dados permite concluir que este público apresenta
consciência da importância da formação ao longo da vida, tanto ao nível pessoal como
profissional. Através do aumento das qualificações, muitos afirmaram esperar que o
ES lhes permita progredir na carreira e aumentar o salário.

Como limitação, foi referido o facto de haver poucas ofertas de cursos superiores em
horários de pós-laboral e em regime EaD, observando-se uma necessidade premente
para que haja uma oferta mais alargada compatíveis com a realidade da população
que trabalha e estuda.
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A maioria dos estudantes da duas amostras revelou sentir vocação pelo curso superior
e percecionando evolução pessoal e competências, favorável ao sucesso. Mas, no
nosso estudo a grande motivação para querer frequentar um curso superior, foi a
realização pessoal.

Em termos gerais, concluímos que os estudantes inquiridos fizeram uma apreciação
positiva do seu ingresso no ES e os docentes entrevistados revelaram uma perspetiva
também positiva sobre esta nova forma de acesso. As preparações antes do ingresso
no ES (Curso preparatório e Oficinas de Preparação) bem como a realização das
Provas que os estudantes tiveram de enfrentar, contribuíram para que estes se
sentissem bem-sucedidos.

Em suma, a opinião dos estudantes é coincidente, concluindo-se que sentem
satisfação e orgulho na escolha que realizada.
6 - Por último, e face ao sexto objetivo geral – “Estudar a relação do perfil pessoal,
escolar, profissional e académico dos estudantes que frequentam os cursos superiores
com as modalidades de acesso dos estudantes “Maiores de 23 anos” – concluímos
que existe relação entre o perfil pessoal, escolar, profissional e académico destes
estudantes com as modalidades de acesso pelas quais optam.
Ao nível pessoal, os “Maiores de 23 anos” que ingressam no ES são um público com
um perfil e características diversas. Relativamente à faixa etária, ao contrário do que
se possa pensar, a maioria dos estudantes da nossa amostra não se encontrava
próxima do limite de idade dos 23 anos. Por outras palavras, encontram-se mais
afastados do limite mínimo que permite o ingresso no ES. A média de anos sem
estudar, situava-se nos 10 anos, em função de variadas razões. Eram adultos com
grande motivação para aprender, com uma predominância do género feminino na
procura deste nível de acesso.
Ao nível escolar, a grande maioria dos “Maiores de 23 anos” estudados considerava
ter adquirido boas bases escolares, hábitos de leitura, escrita e reflexão. A maioria
possuía o 12.º ano de escolaridade, não existindo razões para se considerar estes
indivíduos com níveis escolares de acesso muito inferiores aos estudantes vindos dos
percursos regulares de ensino. Eram pessoas que podiam já ter um curso superior, o
ensino secundário ou possuir outra habilitação mais baixa. Podiam ter frequentado no
passado o ensino tradicional, como podiam ter passado por processos mais recentes
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de formação, como é o caso do Processo de RVCC, cursos EFA e formações
modulares certificadas.

Ao nível profissional, eram predominantemente trabalhadores-estudantes, exercendo
uma profissão com interesse pelas áreas profissionais às quais estão ligados.
Apresentavam conhecimentos a vários níveis, nomeadamente profissional mas
mantendo relação com o mundo laboral, uma das características mais valiosas. Por
outro lado, esta característica também pode conduzir a dificuldades adicionais,
decorrentes por exemplo do trabalho por turnos.

Ao nível académico, procuraram realização pessoal e obter mais conhecimentos nas
áreas de estudo, e por isso, não pretendiam obter reconhecimento e validação de
competências nas UC. Reconheceram ser necessário trabalhar com persistência e
esforço para obterem resultados semelhantes e, por vezes, superiores aos colegas
que ingressaram por outros critérios.

A escolha pela modalidade de acesso estava relacionada com o facto de se
considerarem tão bons alunos como outros colegas, vindos de outros percursos
formativos. Os estudantes com maior habilitação optaram por realizar as Provas de
acesso, prepararam-se de forma autónoma, enquanto os estudantes com habilitação
mais baixa, preparam-se mais através de Cursos Preparatórios ou Oficinas de
Preparação. Na UL, os estudantes apresentavam habilitações superiores aquando do
ingresso, sendo muitos estuantes titulares de um curso superior.

Face ao perfil apresentado e à relação com as modalidades de ingresso, conclui-se
que os estudantes que apenas realizam as Provas, se tiverem um nível de habilitações
mais baixo e se estiveram afastados do ensino há mais anos, têm maiores dificuldades
de adaptação.

Os estudantes que proveem da modalidade de acesso dos Cursos de Especialização
Tecnológica têm certamente uma integração mais facilitada, como, aliás, se comprova
neste estudo, pois ficam menos tempo sem estudar.

A comprovação da hipótese 1, que admitia que as IES contribuem para a preparação
efetiva dos “Maiores de 23 anos” antes do ingresso nos cursos superiores, está
confirmada pois, neste estudo e concretamente através das entrevistas aos docentes
e estudantes, percebe-se que as iniciativas desenvolvidas são iniciativas que
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dignificam as IES, na medida em que permitem aos estudantes progredirem ao ponto
de melhor acompanharem as matérias lecionadas nos cursos superiores.
No que diz respeito à hipótese 2, os “Maiores de 23 anos” são estudantes tão bem
sucedidos nos cursos de superiores como quaisquer outros estudantes, vindos de
outros percursos regulares de ensino, consta-se que o que é referido nas entrevistas,
tanto por docentes como por estudantes, é que de facto há estudantes tão bem
sucedidos como os outros estudantes que ingressam através do regime tradicional.
Embora possam revelar mais dificuldades, ultrapassam-nas, porque investem e
trabalham mais mas são estudante satisfeitos com os resultados que obtiveram.
Contudo, para se obter uma maior certeza, com dados mais concretos, será
necessário levar a cabo um estudo mais específico para comparar estudantes
ingressados pela via tradicional e alunos “Maiores de 23 anos”.

A hipótese 3 que admitia que a relação entre as modalidades de acesso dos
estudantes “Maiores de 23 anos”, estava relacionada com o perfil pessoal, escolar,
profissional e académico destes alunos, parece-nos igualmente comprovada, pois a
escolha pelas diferentes modalidades é feita tendo em conta os perfis referenciados.
Os “Maiores de 23 anos” não podem ser ignorados, nem podem ser considerados
menores, devido ao potencial do perfil que apresentam e que se traduz em mais-valias
para a população ativa portuguesa.

Este estudo teve por objetivo geral obter um melhor conhecimento e compreensão da
situação dos “Maiores de 23 anos” dentro de duas IES. Desta forma, é possível retirar
a validade destas experiências, como mais um contributo para a compreensão deste
tipo de público não tradicional em termos gerais e lançar pistas para estudos futuros.

Como em qualquer estudo, há sempre detalhes importantes que ficam por explicar e
um caminho que também fica por explorar. Mas é também por esta razão que a
investigação científica nunca está concluída.

Face às inúmeras mudanças de paradigma que se têm verificado nos últimos anos, os
“Maiores de 23 anos” entram nas IES lançando novos desafios mas, por sua vez, as
IES têm a oportunidade de contribuir para a formação de público não tradicional.
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CAPÍTULO 9. Alternativas e propostas de investigação
futura

Pelos dados apresentados nos capítulos anteriores, percebe-se que, a partir de 2006,
passou a verificar-se uma procura mais acentuada de público adulto não tradicional ao
Ensino Superior (ES), desconhecendo-se até quando poderá continuar a verificar-se
esta tendência.

Tendo em conta o serviço de qualidade que as Instituições de Ensino Superior (IES)
prestam, observa-se que estas devem refletir sobre todas as variáveis presentes no
processo de ensino-aprendizagem, identificando as variáveis que facilitam ou
dificultam o desempenho académico destes estudantes em particular, como sejam as
suas necessidades, as experiências de vida e as aprendizagens que abarcam. Desta
forma, poderão ser encontradas estratégias de ensino, mais bem adaptadas e
direcionadas para as novas exigências e onde todos ficam a ganhar.

Se as IES fossem avaliadas por um critério que tivesse em conta o número de
Estudantes Adultos Não Tradicionais (EANT) que envolvem nas suas atividades,
talvez fosse uma forma de as incentivar, reconhecendo e valorizando o trabalho
realizado.

Pode ainda ser feita uma divulgação e comunicação mais alargada e difusa, no
sentido de incrementar mais estudantes com estas características no ES.

Conclui-se que há necessidade de sensibilizar mais as entidades e os docentes do ES
para a importância que esta população pode vir a representar no futuro. Por um lado, a
população ganhará competências, por outro ganharão também as IES que souberem
investir, incrementando o verdadeiro valor da Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV).
Contudo, para que isso se verifique, é necessário que se continue a trabalhar no
reconhecimento e na valorização destes públicos, o que demora décadas, pois tratase também de um quadro social de mudança cultural, por parte de todos.

De momento, não existe em Portugal uma estratégia nacional concreta para o
aumento da qualificação dos portugueses e sente-se que falta um destaque e um
incentivo em particular para a população adulta.
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Os cursos em regime pós-laboral e em EaD são fundamentais para responder às
necessidades da população ativa.

O alargamento obrigatório para o ensino secundário e todas as iniciativas que
fomentam a formação e a qualificação dos portugueses, têm contribuído para este
impulso, pelo que nos parece que ainda se assistirá nos próximos anos à procura
desta via de acesso por “Maiores de 23 anos”.

Continuando a verificar-se esforços em Portugal, ao nível do investimento na
educação e na formação, a tendência será para que dentro de alguns anos a situação
de Portugal comece a inverter-se e a ficar mais regularizada, equilibrada e mais
próxima da realidade de outros países europeus. Contudo, não podemos esquecer
que este país atravessa uma crise financeira profunda que poderá colocar em causa
algumas boas intenções no campo da educação de adultos, tal como se verificou no
passado.

Por todas as razões apresentadas, deixamos algumas pistas para futuras
investigações dentro deste contexto.
Continuar a acompanhar a evolução das IES junto dos EANT – os “Maiores de 23
anos”.

Desenvolver estudos comparativos com IES internacionais para se comparar com o
que está a ser desenvolvido para o ingresso de adultos no ES, perceber as
semelhanças e as diferenças existentes e refletir sobre posterior acompanhamento e
adaptações necessárias.

Seria igualmente interessante desenvolver uma linha de investigação para analisar o
impacto destes diplomados, tanto ao nível pessoal como ao nível do emprego. Nesta
sequência, importa realmente perceber até que ponto as perspetivas das pessoas que
ingressaram no ES são, de facto, atingidas e que mais-valias são acrescentadas no
processo individual de cada aluno.

Uma outra linha de investigação possível seria a de comparar as diferentes Provas de
acesso em várias IES para tentar analisar o diferente grau de dificuldade no acesso ao
ES e perceber se os “Maiores de 23 anos” estão a ter as mesmas oportunidades de
acesso.
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Seria igualmente relevante estudar e comparar resultados académicos entre os
estudantes que ingressaram através das Provas “Maiores de 23 anos”, com
estudantes que ingressaram através do regime geral de acesso.

O processo de transição tem sido alvo de vários estudos mas devem ser consideradas
novas formas de ajudar os estudantes a ultrapassar dificuldades concretas de
adaptação, de aprendizagem de abandono e de sucesso académico, e este poderia,
igualmente, ser mais um estudo a considerar de futuro.
Ao longo deste estudo, fomo-nos apercebendo que a designação de “Maiores de 23
anos” é uma designação que não beneficia o potencial e o significado que este público
transmite, pelo que poderia passar a ter outra designação mais favorável.

Em suma, a investigação aqui apresentada sugere a necessidade de se prosseguir e
acompanhar a discussão do tema, sobretudo numa altura em que mais uma vez se
preveem grandes alterações e mudanças nas políticas educativas em Portugal, já
iniciadas pelo Programa Educação e Formação 2020.

Tendo em conta a complexidade do tema deste nosso trabalho, este é um estudo em
aberto. A utilização dos dados obtidos a partir dos instrumentos de recolha para novas
correlações permitirá outras descobertas que não couberam nesta investigação.
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Anexo 1 – Questionários aos estudantes

QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS DE LICENCIATURA QUE
INGRESSARAM NO ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DAS
PROVAS MAIORES DE 23 ANOS
O pres ente ques tionário, de carácter anónim o, tem com o objectivo contribuir para o trabalho de inves tigação s obre a s ituação das
pes s oas que ingres s aram no Ins tituto Politécnico de Leiria através das provas M23.

Exis tem 23 perguntas nes te inquérito

DADOS PESSOAIS
1 Qual a sua idade? *
Por favor, es creva aqui a s ua res pos ta:

coloque a s ua idade por núm eros

2 Sexo *
Por favor, s eleccione apenas uma das s eguintes opções :

Feminino
Masculino
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3 Nacionalidade? *
Por favor, s eleccione apenas uma das s eguintes opções :

Portugal
Outros países da UE
PALOP*
Brasil
Outros países
* País es Africanos de Língua Oficial Portugues a

4 Concelho de residência actual?
Por favor, es creva aqui a s ua res pos ta:

5 Por quantas pessoas é constituído o seu agregado familiar? *
Por favor, s eleccione apenas uma das s eguintes opções :

Nenhuma
1 pessoa
2 pessoas
3 pessoas
Mais de 3 pessoas

6 Qual o seu estado civil? *
Por favor, s eleccione apenas uma das s eguintes opções :

Casado(a)
Solteiro(a)
Separado(a)
Divorciado(a)
Viúvo(a)

414

PERCURSO ESCOLAR
7 Antes de ingressar no IPL, qual o último estabelecimento de ensino que frequentou? *
Por favor, s eleccione apenas uma das s eguintes opções :

Ensino público
Ensino privado
Escola Profissional
RVCC (Reconhecimento Validação e Certificação de
Competências) Centro de Formação Profissional
Outro

8 Antes de ingressar no IPL, qual era o seu nível de escolaridade ou equivalente? *
Por favor, s eleccione apenas uma das s eguintes opções :

até ao 6.º ano
7.º ano ao 9.º ano
10.º ano
11.º ano
12.º ano
Cursos de Especialização Tecnológica
Ensino Superior

9 Antes de ingressar no IPL,quantos anos esteve sem estudar? *
Por favor, es creva aqui a s ua res pos ta:

10 Como obteve conhecimento das Provas M23 do Instituto Politécnico de Leiria? *
Por favor, s eleccione todas as que s e aplicam :

Amigos/familiares
Internet
Jornais
Rádio
Cartazes/folhetos
Outro:
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11 Como ingressou no IPL? *
Por favor, s eleccione apenas uma das s eguintes opções :

Provas M23
CET - Concursos Especiais
Curso Preparatório para M23

12 Antes de ingressar no IPL, já se tinha candidatado ao Ensino Superior? *
Por favor, s eleccione apenas uma das s eguintes opções :

Sim
Não

13 Que tipo de preparação realizou antes de ingressar no Ensino Superior? *
Por favor, s eleccione apenas uma das s eguintes opções :

Curso Preparatório para M23
Explicações
Preparação autónoma
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PERCURSO PROFISSIONAL
14 Qual era a sua situação profissional quando ingressou no Ensino Superior? *
Por favor, s eleccione apenas uma das s eguintes opções :

Empregado full-time
Empregado part-time
Estudante a tempo integral e empregado a full-time
Estudante a tempo integral e empregado a part-time
Desempregado

15 Qual é a sua actividade profissional actual? *
Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
Ans wer was 'Em pregado full-tim e' ou 'Em pregado part-tim e' ou 'Des em pregado' at ques tion '14 [3.1]' (Qual era a s ua s ituação
profis s ional quando ingres s ou no Ens ino Superior?)
Por favor, es creva aqui a s ua res pos ta:

16 No caso de exercer uma actividade profissional, qual a relação dessa actividade
profissional com o curso que frequenta? *
Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
Ans wer was 'Em pregado full-tim e' ou 'Em pregado part-tim e' ou 'Des em pregado' at ques tion '14 [3.1]' (Qual era a s ua s ituação
profis s ional quando ingres s ou no Ens ino Superior?)
Por favor, s eleccione apenas uma das s eguintes opções :

Actividade directamente relacionada com o curso
Actividade numa área próxima do curso
Actividade numa área totalmente diferente do curso
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17 Qual a sua situação actual? *
Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
Ans wer was 'Em pregado full-tim e' ou 'Em pregado part-tim e' ou 'Des em pregado' at ques tion '14 [3.1]' (Qual era a s
ua s ituação profis s ional quando ingres s ou no Ens ino Superior?)
Por favor, s eleccione apenas uma das s eguintes opções :

Empregado com contrato a termo indeterminado
Empregado com contrato a termo certo
Trabalhador por conta própria (trabalhador
independente) Trabalhador por conta própria
(empresário)
Trabalhos
ocasionais
Estagiário (não
remunerado)
Estagiário
(remunerado)
Procura de 1.º
emprego
Desempregado à procura de emprego
Desempregado e não à procura de emprego
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DADOS SOBRE A LICENCIATURA QUE FREQUENTA
18 O que o levou a optar por este curso? *
Por favor, s eleccione todas as que s e aplicam :

Garantia de saída profissional
Integrado na área profissional que gostava de desenvolver no futuro
Sempre achou que era esta a sua vocação
Escolha muito influenciada pelos familiares/amigos/pais
Localização geográfica da instituição de ensino próxima da área de residência
Por nenhuma razão especial
Romper com a rotina
Realização pessoal
Aumento das oportunidades de emprego
Necessidade de aprofundar conhecimentos para melhor desempenho na profissão

19 Quais são os seus projectos profissionais quando terminar o curso? *
Por favor, s eleccione todas as que s e aplicam :

Manter o emprego
Progredir na carreira / Aumentar o seu salário
Mudar de empresa/instituição, mantendo a mesma profissão
Mudar de empresa/instituição, mudando para outra área
Criar o próprio negócio
Permanecer na mesma empresa/instituição mas a desempenhar outro tipo de tarefas
Aumento de salário
Nenhuns. Pretendo manter a minha situação actual

20 Qual a licenciatura que está a frequentar?
Por favor, es creva aqui a s ua res pos ta:
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21 Em que Escola do Instituto Politécnico de Leiria? *
Por favor, s eleccione apenas uma das s eguintes opções :

ESTG
ESECS
ESTM
ESAD
ESSLei

22 Quais as dificuldades que sente ou sentiu no decorrer dos seus estudos? *
Por favor, s eleccione todas as que s e aplicam :

Dificuldades na conciliação com a vida familiar
Dificuldades na conciliação com a vida profissional
Dificuldades em percorrer grandes distâncias (km)
Condicionantes financeiras
Medos e inseguranças
Falta de bases / conhecimentos sólidos
Restrições na aquisição de materiais
Dificuldades de aprendizagem
Dificuldades de integração na vida académica
Outro:

23 Outros comentários e sugestões que deseje apresentar.
Por favor, es creva aqui a s ua res pos ta:

Submeter o seu inquérito
Obrigado por ter concluído este inquérito!
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Anexo 2 – Guião de entrevista aos docentes e aos estudantes

GUIÃO DE ENTREVISTA AOS DOCENTES
Introdução: Este trabalho de investigação pretende estudar e analisar os novos
públicos dentro das Instituições de Ensino Superior em Portugal e perceber a evolução
do Ensino Superior para o contributo da Formação dos estudantes “Maiores de 23
anos” em Portugal.

Esta realidade é observada mais em particular no Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e
na Universidade de Lisboa (UL) concretamente junto dos estudantes que ingressaram
através das Provas “Maiores de 23 anos” nos últimos anos.

Para o efeito, numa primeira fase realizámos um inquérito por questionário a todos os
estudantes das duas instituições. Numa segunda fase, com base nos resultados
obtidos, estamos a realizar um conjunto de entrevistas a docentes de ambas as IES
para obter a sua opinião relativamente à forma como observam o sucesso destes
alunos.

Deste modo, o seu contributo às questões que se colocam de seguida, é de extrema
importância para completar e validar os resultados obtidos na primeira fase deste
trabalho.

QUESTÕES:
1. Apresentação (Nome, Curso que leciona/UC que ministra).
2. Acha que existem dúvidas e polémica sobre os “Maiores de 23 anos” em
Portugal? Qual a sua opinião?
3. Conhece o acesso aos E.S. dos “Maiores de 23 anos”? E, qual a sua opinião
relativamente a esta abertura de novos públicos, sabendo que muitos não
possuem a escolaridade obrigatória, não estudam há muitos anos, não têm
hábitos de estudos e vêm de percurso escolares/formativos muito distintos?
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4. Acha que os “Maiores de 23 anos” devem ser preparados antes do ingresso no
E.S? Porquê e como?
5. Tem tido alunos “Maiores de 23 anos” nas suas UC? O que tem sentido, ao
trabalhar com estes alunos (quais as mais-valias e dificuldades que
apresentam)?
6. Conhece o desempenho destes alunos? Como os classifica em termos gerais
relativamente aos resultados (Insuf, Suf, Bom ou Muito Bom) que obtêm?
7. Em que são diferentes dos restantes alunos?
8. Em que são semelhantes?
9. Conhece casos de sucesso? Pode relatar?
10. Acha que as instituições superiores deviam tratar estes alunos (após o
ingresso) de algum modo diferenciado? Explique a sua opinião.
11. Sabe como é feito o ingresso de alunos com estas características noutros
países? Como compara?
12. Gostaria de deixar algum comentário final sobre esta questão?

Obrigada pelo seu contributo!
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GUIÃO DE ENTREVISTA AOS ESTUDANTES
Introdução: Este trabalho de investigação pretende estudar e analisar os novos
públicos dentro das Instituições de Ensino Superior em Portugal e perceber a evolução
do Ensino Superior para o contributo da Formação dos estudantes “Maiores de 23
anos” em Portugal.

Esta realidade é observada mais em particular no Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e
na Universidade de Lisboa (UL) concretamente junto dos estudantes que ingressaram
através das Provas “Maiores de 23 anos” nos últimos anos.

Para o efeito, numa primeira fase realizámos um inquérito por questionário a todos os
estudantes das duas instituições. Numa segunda fase, com base nos resultados
obtidos, estamos a realizar um conjunto de entrevistas aos estudantes de ambas as
IES para obter a opinião relativamente à forma como observam o seu sucesso.

Deste modo, o seu contributo às questões que se colocam de seguida, é de extrema
importância para completar e validar os resultados obtidos na primeira fase deste
trabalho.
QUESTÕES:
1 – Bom dia. Pedia-lhe que fizesse uma pequena apresentação sobre si e o que faz
atualmente. O curso que frequenta (IPL/UL) e o que faz atualmente.
2 – Ingressou (IPL/UL) através do Concurso Maiores de 23. Podia explicar quais eram
as suas habilitações e porque tinha deixado de estudar?
3 – Quais eram as suas expectativas e motivos para voltar a estudar?
4 – Como foi o decorrer do curso? Teve dificuldades? E teve facilidades? Obteve
equivalências através do processo de acreditação?
5 – Acha que os docentes estavam bem preparados para ensinar pessoas adultas?
6 – Como considera os resultados obtidos nas diferentes UC?
7 – Qual é a média de curso?
8 – Considera que foi um aluno bem-sucedido? Porquê?
423

9 – Recomenda aos seus amigos e conhecidos o ingresso no Ensino Superior através
desta via?
10 – Acha que a Instituição o preparou bem e que foi uma mais-valia? Acha que os
“Maiores de 23 anos” devem ser preparados antes de ingressar no Ensino Superior ou
ter um acompanhamento diferenciado durante o curso? Porquê e como?
11 – Que contributo teve para a sua vida pessoal ou profissional, o facto de estar a
frequentar um curso superior?
12 – Gostaria de finalizar, fazendo algum comentário adicional sobre esta questão?

Obrigada pela sua colaboração!
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Anexo 3 – Transcrição das entrevistas realizadas aos docentes do IPL

Transcrição de uma entrevista realizada a uma docente da Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria

Dia: 03/1/2012
Duração: Das 12h00 às 12h45.
Entrevistado A
Local: Leiria
Instituto Politécnico de Leiria: Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Isabel Beato – Bom dia, pedia-lhe que fizesse uma breve apresentação do Curso que
leciona e qual a UC ou UC’s que ministra.
Entrevistado A – Bom dia, chamo-me Entrevistado A. Sou docente na área de
psicologia da Escola de Educação e Ciências Sociais do IPL. Tenho lecionado
unidades

curriculares

na

área

da

psicologia

da

educação,

psicologia

do

desenvolvimento, necessidades educativas especiais, e nos últimos dois ou três anos,
tenho tido a Coordenação do Serviço de Apoio ao Estudante que ao mobilizar
soluções e atividades de apoio pedagógico e psicológico, nos permite, nos permite
conhecer e aceder aos estudantes do IPL de uma outra forma que não enquanto
docente. E, a conhecer e a perceber que existe um número crescente de alunos mais
velhos do que os alunos ditos tradicionais que entraram pelo IPL pela forma de acesso
diferente do que o contingente geral. Tal como noutras instituições de ensino superior,
também no IPL temos registado um número crescente mais diversificado de
estudantes, muitos deles que acedem pelos maiores de 23, outras modalidades
parece que não.
Isabel Beato – Conhece o acesso ao E.S. dos “Maiores de 23 anos”? E, qual é a sua
opinião relativamente a esta abertura de novos públicos, sabendo que muitos não
possuem a escolaridade obrigatória, não estudam há muitos anos, não têm hábitos de
estudo e vêm de percursos escolares/formativos muito distintos?
Entrevistado A – Eu acho que este processo no fundo, foi uma extensão daquilo que
já se passa noutros países. Obviamente, a forma como se operacionaliza o processo,
varia de país para país. E julgo que se o processo for conduzido no sentido de, de
alguma forma, as competências demonstradas pelo candidato, serem validadas e
serem reconhecidas para o seu acesso ao ensino superior, pode ser uma questão
interessante. Obviamente que o acesso pelos maiores de 23, e a validação feita
substancialmente, não é sinónimo automático de que o candidato vai ter sucesso e vá
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conseguir realizar o seu projeto, porque de facto eu posso ser um candidato a tentar
entrar pelos maiores de 23, com vasta experiência profissional com imensas
competências sociais, pessoais e profissionais etc…Mas, por exemplo, posso ter
imensa dificuldade em conjugar a minha vida profissional com a minha vida enquanto
estudante do IPL. E isso, pode ser um fator que me leva ao insucesso e ao abandono.
Não tem a ver com as minhas capacidades cognitivas, não tem a ver com as minhas
capacidades profissionais. Tem a ver com o processo de adaptação que eu tenho de
fazer nesta transição de ser só profissional e estudante e muitas vezes acumulando o
papel de ser pai, marido, presidente da associação de pais, etc... etc. E, portanto, nem
sempre é fácil para mim, contornar isto. Agora para a instituição, pode trazer públicos
interessantes na relação com os estudantes ditos tradicionais, porque muitas vezes o
estudante dito tradicional faz o seu percurso com muito pouco contacto ao mundo do
trabalho e ao partilhá-lo com uma turma, com um colega que tem uma vasta
experiência profissional, ou mais curta mas igualmente interessante, estes colegas
podem dar um outro olhar sobre o curso que estão tirar e por vezes, temos
estudantes, e falo agora na dupla condição de professora e coordenadora do Serviço
de Apoio ao Estudante. Temos agora, o estudante jovem, que vem do secundário e
vem agora tirar o curso superior, sempre muito aborrecido e refilão que está aqui, e diz
“porque é que tenho de fazer isto?” etc... E, depois temos o olhar do colega mais velho
que diz “olha isto é muito importante porque se tiveres a tua formação certificada, a tua
entrada no mercado de trabalho e o teu reconhecimento é totalmente diferente, vais
ter a possibilidade de escolher o que queres fazer, que eu não tive, ou queres
frequentar que eu não tive”. E, portanto há aqui, esta troca de experiências. É muito
enriquecedora e pode até motivar, os jovens tradicionais, que são os que entram pelo
processo mais normal no superior. E, mesmo às vezes em trabalhos de grupo, o
estudante maior de 23, é um estudante muito mais focalizado. Tem tão pouco tempo
que diz “eu tenho duas horas para fazer este trabalho, portanto não nos podemos
dispersar, temos que o fazer”. Acho que estes contributos em termos do
funcionamento da turma, poderão ser importantes e interessantes. Obviamente, que
se calhar, no início há um conjunto de competências que estes estudantes não têm, ou
umas dicas que lhes podem dificultar a vida. Nomeadamente, ao nível da gestão do
tempo e a nível das TIC. Agora como processo, se for bem conduzido, acho que pode
trazer contributos interessantes e enriquecedores.
Isabel Beato – Há pouco já me respondeu e disse-me que não tem tido alunos m23?
Entrevistado A – Não. Mas a apreciação, é que normalmente são muito mais
focalizados nos seus objetivos. Estou a fazer paralelismo com o trabalhadorestudante. Normalmente, é o estudante que paga os seus estudos. Sabe efetivamente
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quanto é que custa. Sabe quanto é que lhe custa ir para a escola depois de um dia de
trabalho ou antes de um dia de trabalho, porque podemos ter um estudante que só
estuda à noite e depois só entra…
Isabel Beato – Trabalho rotativo…
Entrevistado A – Exatamente, trabalhos rotativos. É um estudante que normalmente
é mais motivado, porque procura no ensino superior ou uma certificação, ou uma
valorização pessoal. Portanto, tem os seus objetivos muito mais clarificados e muito
mais definidos.
Isabel Beato – E dificuldades, existem?
Entrevistado A – Sim, temos de nos lembrar que estes estudantes já abandonaram o
sistema normal de ensino há muito tempo, acumulam numerosos compromissos e
papéis, tanto ao nível pessoal, como ao nível familiar e profissional e muitas vezes
social, ao nível de sessões cívicas etc…Portanto, têm. Por vezes partem para este
projeto com algumas carências, como alguns estereótipos como “será que vou
conseguir?”, “será que com esta idade, ainda vou conseguir estudar?” etc… E,
portanto as dificuldades realmente da gestão do tempo, das estratégias mais
adequadas, da reorganização da sua vida e das rotinas da sua vida, em função das
suas exigências do ensino superior, por vezes manifestam-se, sem sombra de dúvida.
Isabel Beato – Ao nível do desempenho, estes alunos serão alunos tão bons ao nível
de resultados quanto aos outros? Tem alguma ideia do que possa acontecer na sua
escola.
Entrevistado A – Sim. Acho que o facto de se tratar de estudantes que escolhem ir
fazer este curso, ou seja, nesta altura da sua vida, escolheram que iam estudar, isto
pode dar-lhes uma motivação adicional e um foco no objetivo. E, esta focalização no
objetivo com motivação, pode trazer uma mais-valia no seu processo de estudante
que o estudante... “OK, agora terminei o 12ºano, agora os meus pais dizem que é bom
ir para a universidade e eu vou”. São pontos de partida completamente diferentes, não
é? E, o estudante está no curso que escolheu e o outro pode não estar. De todo o
modo, acho que as suas dificuldades, as que acabamos de enunciar, nomeadamente
as competências de estudo que são exigidas e organizadas à luz de Bolonha,
portanto, exigem muito mais autonomia, muito mais pro-atividade, mais autorregulação
por parte do estudante. E isto, nem todos os estudantes têm desenvolvido, nem os
maiores de 23, nem o estudante tradicional. Porque o estudante tradicional que vem
do secundário, vem também muito trabalhado num processo de manual para estudar,
matéria para avaliar. E, estudar no ensino superior, à luz de Bolonha, devolve muito ao
estudante, a procura de informação, o estudo autorregulado e estudo autónomo.
Depois, o estudante maior de 23, tem que gerir, tem que fazer uma ginástica maior do
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tempo, para conciliar as suas tarefas que já tinha, com as novas exigências com que
se confronta, com a entrada no ensino superior. Depois, provavelmente pode haver,
por vezes, falta de bases nalgumas disciplinas, se pensarmos nos que abandonaram o
ciclo de estudos há algum tempo, podem não ter as competências de base que
algumas disciplinas lhes exigem e lhes solicitam. E isso, misturado com “se calhar isso
é mesmo verdade que já não é para a minha idade”, “que burro velho já não aprende”,
pode levar a alguma sensação de fracasso ou até de baixa autoestima que
pode…enfim…levar o estudante a pensar no abandono. E, portanto, também pode
haver questões financeiras, quando o estudante começa a pensar na propina mensal,
mais nas deslocações, mais nos materiais, mais não sei quê. É uma despesa
incomportável e pode ter essa intenção de abandono. É o estudante que paga os seus
estudos, quando o estudante tradicional é o pai ou a mãe que pagam os estudos, não
é? E portanto, acho que sim, pode haver algumas dificuldades. Agora se isso
influência, se se nota no sucesso académico, teríamos que fazer um estudo com base,
e acho que já temos com que fazer isso, com base nas médias. Ainda assim, talvez
dizer que os estudantes que conseguem, que permanecem, que não abandonam,
provavelmente os maiores de 23 que não abandonam, se valorizarmos a sua
motivação e a sua vontade de obter a sua certificação, se pensáramos nisto, talvez
possa ser o alicerce fundamental para promover o seu sucesso. E, curiosamente, isto
agora já é um à parte, mas eu achei naquela abertura solene do ano letivo, em que
foram entregues aquelas bolsas de mérito, vi que metade dos premiados foram os
estudantes, que não sei se eram maiores de 23 ou não mas eram estudantes adultos,
não eram aqueles estudantes, jovens adultos, não aparentavam, o que é interessante,
estamos a falar de bolsas de mérito. Achei muito interessante observar isso.
Isabel Beato – Interessante, acabei por não estar presente…
Entrevistado A – Sim, eram adultos feitos. Sim, sim.
Isabel Beato – Já falamos dos sucessos das semelhanças das dificuldades…mas
relativamente às instituições superiores, acha que, como é que deviam tratar estes
alunos de uma maneira geral? Diferente, igual?
Entrevistado A – Sei que há instituições onde o atendimento a estes estudantes, é
feito num balcão à parte por exemplo. Eu acho que o estudante tem outras
dificuldades mais específicas, tem a gestão de tempo como tem o estudante
tradicional, hem, mas depois já não tem muita paciência para certas infantilidades com
os colegas por exemplo, mas por vezes precisava de mais trabalho ao nível das suas
competências de base, seja de matemática, seja de línguas, de inglês, de
competências de nível 0, para chegar ao nível 1. Talvez um trabalho mais “como é que
eu organizo isto?”, “está tudo no Moodle!”, “muito bem, mas como é que eu organizo
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isto tudo”. Os nossos estudantes do secundário têm as ferramentas automáticas mais
informatizadas, já nasceram com os teclados na mão. Muitos dos nossos maiores de
23 não são tão alfabetizados do ponto de vista informático. E, portanto, “está tudo no
Moodle”, “muito bem, ok, e agora como é que eu estudo?”, “como é que eu faço uma
pesquisa online?”. Acho que esta é uma perspetiva minha, enquanto docente mas
também enquanto coordenadora do Serviço de Apoio ao Estudante, todos os docentes
dos cursos no primeiro semestre, no primeiro ano, deviam perder uma das suas aulas,
a explicar isto, a todos os estudantes, porque para o estudante maior de 23, isto ia ser
precioso, “como é que eu vou ao Moodle, como é que eu posso fazer isto, pesquisas,
online, como é que posso?”. Acho que estes estudantes, às vezes precisam de um
empurrão maior, do género posso ajudar nisto …acho que é um estudante se tivesse
mais tempo, procuraria mais orientações tutoriais, se tivesse mais tempo. Diria que
todos os estudantes precisam de transição. Este estudante maior de 23, vive uma
transição também na sua vida. Uma transição que o vai obrigar a usar outros recursos
e outras estratégias, não é? Todos os estudantes nesta transição para o ensino
superior, diria que precisam de um acompanhamento mais personalizado…(telemóvel
toca), peço desculpa pelo telefone, não o desliguei. Portanto, não sei se eles
gostariam de ter um tratamento diferencial, não sei. Agora talvez em termos de
necessidades, talvez possam necessitar. Agora isso é muito discutível. Quando eu
penso em estudantes tradicionais, por exemplo, é a primeira vez que saem de casa
para irem para o IPL…
Isabel Beato – … Mas na seleção…
Entrevistado A - …Sim, sim, eu acho que está sempre por base o processo de
seleção. E acho que nesse processo, para além da análise curricular,…(telemóvel
toca) acho que é muito importante, a entrevista de seleção. Há portefólios que, para
quem admite, para quem seleciona e nós não estamos aqui a falar das Provas de
acesso, porque há instituições… há portefólio e entrevista e inclusivamente o
candidato pode frequentar não uma, mas unidades curriculares pagas e pode ter, estar
num curso num lado e estar a frequentar outras. Agora a entrevista de seleção, acho
que nos diz muito do candidato que temos à nossa frente, para além do portefólio de
competências. Porque eu posso apresentar um portefólio com 10 experiencias
profissionais diferentes, algumas multiculturais etc. etc… E, isso já revela um pouco de
mim, não é? Mas, eu acho que a entrevista acaba por ter um peso extremamente
importante.
Isabel Beato – E, esta devia ser um filtro na seleção?
Entrevistado A – Não, eu acho que é um compósito, não é? Sobretudo, nós devemos
perceber muito bem quais são as motivações daquele candidato para procurar um
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processo destes. Acho que isto deve, como instituição, preocupar, não é? Pode ser só
para valorização pessoal, é pelo menos aquilo que eu acho e que tenho dito, é para
valorização pessoal, são alunos que, diria mais fáceis, e mais interessantes. Vão sem
nenhum “fito” adicional, enquanto com outros por vezes pode não correr tão bem. Que
a minha ânsia de lá chegar é tão grande que se eu não souber lidar com o stress e
com a ansiedade, que é outra coisa que estes nossos maiores de 23 revelam, há
alguma dificuldade em não saber lidar, marido, esposa, profissional, estar na
sociedade recreativa não sei dos quantos ou teatro, na associação de pais, cuidar dos
seus pais. Portanto, lidar com este stress todo e com esta ansiedade gerada por estes
múltiplos contextos, nem sempre é fácil. Porém, também um estudante mais novinho,
pela sua tenra idade e pela sua inexperiência, às vezes stressa-se com coisas
mínimas. Portanto, é sempre uma reposta difícil de dizer sim ou não. Porque se por
um lado, o M23 tem uma experiencia profissional, pessoal que lhe devolve alguma
serenidade, alguma relatividade, por outro lado, o confronto, imagine aos 40 anos,
“agora vou estudar”, mas isto está a ser tão difícil, se calhar não sou capaz, mas
pensa “cognitivamente”. Mas não é, muitas vezes não é a questão cognitiva que está
em causa. Não é a falta de competências cognitivas que está em falta. É a transição
que está a dizer. “ok, agora tens de mobilizar um conjunto de recursos”, “tens de parar
para sentar, para estudar”, “tens que usar competências de comunicação”, “tens de
falar para novos públicos, mas exigentes no ensino superior”, “usar que ferramentas
informáticas? Que dão o quê, concretamente?”, não é?. E isto, às vezes acontece num
prazo de um mês. É um turbilhão de coisas que me pode levar a pensar “Não sou
capaz, vou desistir.” Volta-se o …o maior de 23 é quem paga os seus estudos. E
nestes tempos de crise é provável que haja algum tipo de recuo.
Isabel Beato – Eu sei que tinha aí qualquer coisa para me mostrar ou para ler, acabei
por não perceber se era fruto já de um estudo, de uma investigação…
Entrevistado A – Sim, nós estamos a ultimar uma investigação, um trabalho no IPL,
mas sobre imensas variáveis mas que contribui para o sucesso académico e para a
satisfação no IPL. Imensas variáveis desde o género ao curso que tirou, ao estatuto
trabalhador-estudante ou não, à forma de acesso etc…e, portanto, em breve vai haver
alguns dados sobre isto. Por outro lado, escrevemos, a equipa de Apoio ao Estudante,
escreveu, um capítulo que será publicado este ano, se tudo correr bem, em que de
alguma maneira tentamos apresentar a nossa experiência sobre o que tem sido o
desenvolvimento de competências antes do ensino superior e nesse capítulo fazemos
uma certa distinção entre, pelo menos a nível da organização do capítulo 1, sobre a
transição do estudante dito tradicional e a transição do estudante dito não tradicional,
o estudante não tradicional como é o caso do m23 e portanto muitas das coisas que
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conversamos aqui estão refletidas nesse capítulo, Portanto, das dificuldades, das
vantagens, das preocupações, mas também do peso crescente deste público nas
instituições.
Isabel Beato – Neste público crescente, agora já é uma pergunta de carácter pessoal,
estão também os públicos que passaram pelos Centros Novas Oportunidades, eu sei
que tem sido avaliadora externa. Portanto, vê esse público, perfeitamente dentro deste
público que acabamos por desenhar aqui na nossa conversa? Acha que estão tão
bem preparados para prosseguirem estudos, para fazerem parte desta nova
realidade?
Entrevistado A – Acho que aqueles que prosseguem, que fazem o 12º ano através
das Novas Oportunidades e que prosseguem, terão as mesmas dificuldades ou as
motivações que este estudante que acede pelos maiores de 23. Acho que, o candidato
que faz, que acede ao desenvolvimento de competências a nível secundário, não é
por acaso que é tão alta a taxa de abandono desse processo, não é?, tem que ter já
mais, tem que ser já uma pessoa muito mais empreendedora e proactiva para fazer o
processo de portefólio, não é? E, por isso é que sabemos, que a nível secundário, nas
novas oportunidades, são poucos em relação aos que iniciam, os que conluiem o
processo e por isso acho que aqueles que prosseguem para o ensino superior vão ter
muitos destes contornos, deste público dos maiores de 23. Sim, habitualmente,
também são “Maiores de 23 anos” que abandonaram há muito tempo, que tem uma
vasta experiência profissional, não tendo vasta, podem ter mais curta mas diversa,
muitas vezes com experiências no estrangeiro etc… e acho que terão, no geral os
mesmos contornos
Isabel Beato – Olhe eu da minha parte, estou satisfeita, com os resultados a que
chegamos e agradeço-lhe esta entrevista.
Entrevistado A – Muito obrigada…
Isabel Beato – Não sei se quer fazer algum comentário suplementar àquilo que já
disse…
Entrevistado A – Não, acho que no geral, dizer que as instituições de ensino superior
tem de ter consciência que em 2006, os novos públicos entram de forma crescente e
marcada nas nossas instituições, portanto são novos clientes, e que as instituições de
ensino superior cada vez mais se tem que posicionar relativamente a este público
como em relação aos alunos ditos tradicionais, numa perspetiva holística, tem de os
ver no seu todo, e não apenas como alguém que preparamos tecnicamente. Não tem
de ser alguém que preparamos no seu todo e tem que ser contemplada no fundo a
pessoa que habita em cada estudante. Porque prepararmos muito bem um estudante
do ponto de vista técnico, mas que não domina as línguas estrangeiras e não tem
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competências de comunicação, não estamos a preparar para o mercado global onde
ele terá que trabalhar. Se o mundo é global, o mercado também é global.
Isabel Beato – Muito obrigada.
Entrevistado A – Nada, nada…
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria
1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais

Explicação

Excertos da Entrevista

Número crescente de alunos mais
“Número crescente de alunos mais velhos do que os alunos ditos tradicionais.”
velhos
Antes da entrada no
Os alunos que vem das Novas
“Acho que aqueles que prosseguem, que fazem o 12º ano através das Novas
Ensino Superior
Oportunidades terão as mesmas
Oportunidades e que prosseguem, terão as mesmas dificuldades ou as motivações
dificuldades e motivações dos
que este estudante que acede pelos maiores de 23.”
outros
Há um processo de adaptação na
“Processo de adaptação que eu tenho de fazer nesta transição de ser só profissional
transição para a vida estudantil.
e estudante e muitas vezes acumulo o papel de ser pai, marido, presidente da
Conciliação difícil nos diferentes
No decorrer do curso no
associação de pais etc. etc.”.
papéis
Ensino Superior
Passagem de testemunho relevante
dos mais velhos para os mais
“Troca de experiências, é muito enriquecedora e pode até motivador”.
novos. Troca de experiências
Diferenças dos outros
alunos
Estudante mais focalizado
“O estudante maior de 23, é um estudante muito mais focalizado”.
(dificuldades/maisvalias)
“Se calhar no inicio há um conjunto de competências que estes estudantes não
Lacuna em competências de TIC
têm, ou uma dicas que lhes +podem dificultar a vida. Nomeadamente ao nível da
gestão do tempo e a nível das tic,”.
Diferenças dos outros
alunos
Paga os seus estudos
“O estudante que paga os seus estudos”.
(dificuldades/maisvalias)
“Procura no ensino superior ou uma certificação, ou uma valorização pessoal.
Objetivos claros
Portanto, tem os seus objetivos muito mais clarificados e muito mais definidos”.
“Estes estudantes já abandonaram o sistema normal de ensino há muito tempo,
Diferenças dos outros
acumulam numerosos compromissos e papéis, tanto ao nível pessoal, como ao nível
alunos
Afastados do ensino. Acumulam
familiar e profissional e muitas vezes social, ao nível de sessões cívicas etc… e
(dificuldades/maismuitos papéis. Falta de confiança
portanto, têm por vezes, partem para este projeto algumas carências, como alguns
valias)
estereótipos como “será que vou conseguir”, “será que com esta idade, ainda vou
conseguir estudar” etc…”.
Eu acho que o estudante tem outras dificuldades mais específicas, tem a gestão de
tempo como tem o estudante tradicional, hem, mas depois já não tem muita
Presença de Stress e ansiedade
paciência para certas infantilidades com os colegas por exemplo, mas por vezes
neste processo. Faltam
precisava de mais trabalho ao nível das suas competências de base, seja de
competências de Base
matemática, seja de línguas, de inglês, de competências de nível 0, para chegar ao
nível 1.”
Diferenças dos outros
alunos
Perceber as motivações do
“Devemos perceber muito bem quais são as motivações daquele candidato para
(dificuldades/maiscandidato
procurar um processo destes.
valias)
“As competências de estudo que são exigidas e organizadas à luz de Bolonha,
portanto, exige muito mais autonomia, muito mais proactividade, mais
Trabalho que exige mais autonomia
autorregulação por parte do estudante. E isto, não todos os estudantes tem
desenvolvido, nem os maiores de 23, nem o estudante tradicional”.
Diferenças dos outros
alunos
“Muitos dos nossos maiores de 23 não são tão alfabetizados do ponto de vista
Falta de competências de TIC
(dificuldades/maisinformático”.
valias)
“Agora se isso influencia, se se nota no sucesso académico, teríamos que fazer um
estudo com base e acho que já temos com que fazer isso, com base nas médias.
Ainda assim, talvez dizer que os estudantes que conseguem, que permanecem, que
Motivações: certificação,
não abandonam, provavelmente os maiores de 23 que não abandonam, se
valorização pessoal.
valorizarmos a sua motivação e a sua vontade de obter a sua certificação, se
pensáramos nisto, talvez possa ser o alicerce fundamental para promover o seu
sucesso”.
Diferenças dos outros
Não tem a mesma disponibilidade
alunos
interior para as brincadeiras dos
"Não tem a mesma disponibilidade interior para as brincadeiras dos mais jovens".
(dificuldades/maismais jovens
valias)
“Portanto, lidar com este stress todo e com esta ansiedade gerada por este
Problemas com a gestão do tempo.
múltiplos contextos, nem sempre é fácil. Porém também um estudante mais
Presença de Stress e ansiedade
novinho, pela sua tenra idade e pela sua inexperiência, às vezes stressa-se com
neste processo
coisas mínimas.”
“Aquelas bolsas de mérito, vi que metade dos premiados foram os estudantes, que
Atribuição de Bolsas de Mérito a
não sei se eram maiores de 23 ou não mas eram estudantes adultos, não eram
Casos de sucesso
alunos mais velhos
aqueles estudantes jovem adulto, não aparentavam, o que é interessante, estamos a
falar de bolsas de mérito. Achei muito interessante observar isso”.
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Subcategoria
Explicação
2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial

Excertos da Entrevista

Caracterização

Mecanismo de validação e
reconhecimento das competências
do candidato

"Mecanismo de validação e reconhecimento das competências do candidato".

Valor

Questão interessante

"Para o seu acesso ao ensino superior, pode ser uma questão interessante”.

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades

Cursos Preparatórios

“Agora para a instituição, pode trazer públicos interessantes na relação com os
estudantes ditos tradicionais porque muitas vezes o estudante dito tradicional faz o
Enriquecimento das IES com estes seu percurso com muito pouco contacto ao mundo do trabalho e ao partilhá-lo com
públicos
uma turma com um colega que tem uma vasta experiência profissional, ou mais
curta mas igualmente interessante, estes colegas podem dar um outro olhar sobre o
curso que estão tirar…”.

Cursos Preparatórios

Atendimento específico para
Maiores de 23

“Há instituições onde o atendimento a estes estudantes, é feito num balcão à parte
por exemplo".

Cursos Preparatórios

A instituição deve preocupar-se. Os
alunos procuram valorização
pessoal

“Como instituição, é de preocupar, não é? Pode ser só para valorização pessoal, é
pelo menos aquilo que eu acho e que tenho dito, é para valorização pessoal, são
alunos que, diria mais fáceis”.

Oficinas preparatórias

Há imensas variáveis

“Estudo que contribui para o sucesso académico e para a satisfação no IPL.
Imensas variáveis desde o género ao curso que tirou, ao estatuto trabalhador
estudante ou não, à forma de acesso etc… e”.

4. Outras Realidades
4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países
Diferentes formas de
acesso
Outras faixas etárias

Em Portugal foi uma extensão daquilo
que se passa noutros países

“Foi uma extensão daquilo que já se passa noutros países. Obviamente, a forma
como se operacionaliza o processo, varia de país para país”.

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas

Posições políticas

Trata-se de uma transição que vai
obrigar a certas mudanças e
adaptações. Acompanhamento
mais personalizado

“Uma transição que o vai obrigar a usar outros recursos e outras estratégias, não é?
Todos os estudantes nesta transição para o ensino superior, diria que precisam de
um acompanhamento mais personalizado”.

Faltam estudos mais objetivos
relativamente ao sucesso. Tem de
se ter em conta a pessoa que
habita em cada estudante

“As instituições de ensino superior tem de ter consciência que em 2006, os novos
públicos entram de forma crescente e marcada nas nossas instituições, portanto
são novos clientes, e que as instituições de ensino superior cada vez mais se tem
que posicionar relativamente a este publico como em relação aos alunos ditos
tradicionais, numa perspectiva holística, tem de os ver no seu todo, e não apenas
como alguém que preparamos tecnicamente…não tem de ser alguém que
preparamos no seu todo e tem que ser contemplada no fundo a pessoa que habita
em cada estudante."
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Transcrição de uma entrevista realizada a um docente da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria

Dia: 23/12/2011
Duração: Das 14h30 às 15h12. 42 minutos
Entrevistado B
Local: Leiria
Instituto Politécnico de Leiria: Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Isabel Beato – Bom dia, em primeiro lugar pedia-lhe que fizesse uma breve
apresentação do Curso que leciona e qual a UC ou UC’s que ministra, para depois
começarmos a falar deste público em concreto.
Entrevistado B – Eu dou aulas aos cursos de Gestão, Contabilidade e Finanças e
depois a Mestrados, não é? Vários mestrados em Saúde e outros na ESTG e
mestrados na área da Gestão. E não só, também agora da área de Mecânica. Dou
disciplinas

de

Negócios

Internacionais,

Estratégias

e

Empreendedorismo,

essencialmente…(tosse), pronto chega, não é?
Isabel Beato – Conhece o acesso ao Ensino Superior dos “Maiores de 23 anos”? E,
qual é a sua opinião relativamente a esta abertura de novos públicos, sabendo que
muitos não possuem a escolaridade obrigatória, não estudam há muitos anos, não têm
hábitos de estudo e vêm de percursos escolares/formativos muito distintos?
Entrevistado B – Os exames m23, no fundo foi uma modernização vá…do que era
antigamente os exames ad-hoc, mas genericamente face ao carácter de admissão, de
gente que não teve oportunidade no passado de estudar, se fosse ou se se
mantivesse

um

carácter

excecional,

eu

achava

bem.

Generalizadamente,

exageradamente, que é o que está a acontecer, acho mal. Não contribui para eles,
não contribui, não contribui para o país e contribui negativamente para a instituição
que acolhe esses públicos. E posso explicar isso depois porquê. Vai haver, não há
essa pergunta?
Isabel Beato – Sim, sim. Conhece a polémica (critica) sobre os “Maiores de 23 anos”?
Como analisa esta questão?
Entrevistado B – Vamos lá ver, a pergunta do m23, tem vários problemas. Primeiro,
para os candidatos, para os estudantes que entram por esta via de acesso, por esta
via de acesso, tem alguns problemas. Um, um dos problemas é que há expectativa de
ter em si, que ter uma licenciatura, pode contribuir para o seu sucesso profissional,
para mudar de emprego, não é? coisa e tal, que é sempre o objetivo. E, isso não
acontece. E não acontece porque, genericamente, não quer dizer que não possa
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acontecer pontualmente. Mas não acontece genericamente, até porque são público
com mais idade. Não há espaço de progressão dentro das instituições privadas e nas
empresas onde trabalham e na verdade isto não contribui, não, não, porque não tem
um impacto positivo sobre o seu desempenho. Sobre o seu desempenho ou sobre o
seu progresso profissional. Ora o país, não é positivo. Há aqui um custo com o ensino
que depois não tem o reflexo, em termos de melhoria de produções e por aí fora e
para as instituições de ensino é uma grande chatice porque contribui negativamente
quer para o ambiente escolar nas salas, particularmente no primeiro ano, porque
depois desaparece. Eu agora não tenho indicadores, mas parece-me, indicadores das
aulas que dou, não é? Que há um fortíssimo abandono na passagem para o segundo
e depois para o terceiro ano. E que acaba por ter um efeito negativo sobre as taxas de
abandono e nas taxas de conclusão dos alunos. Ou seja, para o insucesso escolar.
Portanto, eu só tenho a dizer…bom… vamos lá, isto até podia ser interessante, se se
mantivesse um carácter excecional, se se mantivesse um carácter excecional de
acesso. Mas admitindo que há gente que tem grande capacidades e que por algum
motivo, seja de vontade ou por questões financeiras porque enfim quer jogar à bola ou
outra coisa qualquer ou por outros motivos pessoais não pode estudar, como é
excecional acho bem. Como é excecional hoje em dia, acho mal. Acho ainda mal por
outro motivo, que é o acesso aos m23. Hoje em dia, é um instrumento corrente para
encher turmas e cursos, basicamente no ensino politécnico e não é usado nas
universidades. Não quer dizer que não exista a figura, mas é quase. Mas a admissão
de alunos através de m23, é praticamente inexistente se é que existe. Haverá, haverá
porque falar de universidades é muito vago, há diferentes universidades e diferentes
cursos. Mas não é usado nas melhores universidades. Genericamente, não é usado
nas melhores instituições de Portugal. E, portanto para a reputação dos politécnicos
que fazem isto generalizadamente, é mau. Mais outro efeito porque é mau. E, depois é
mau, porque dos poucos que acabam e não saem com o nível de competências, e da
degradação do ensino que existe no dia-a-dia em sala, é também mau novamente.
Portanto, saem pessoas que já não são novas com cursos de instituições que na
verdade não se reflete em termos de qualidade. E qualidade não me refiro apenas a
questões mais científicas, inclusive a questões sociais, tão simples como saber
escrever, que não sabem. Se essa dificuldade existe para quem segue o percurso
usual, aqui ainda é mais desagradável que isso.
Isabel Beato - Tem tido alunos m23?
Entrevistado B – Tenho tido, tenho tido alunos, vários alunos, alguns alunos m23,
que como lhe disso há bocadinho, eu dou aulas ao segundo e 3ºano, nesta altura já
aparecem poucos. Já há poucos. Portanto, já desistiram, porque não passam, porque
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as pessoas no primeiro ano desistem. Ainda assim, vou tendo alguns porque
conseguem fazer as cadeiras, porque podem inscrever-se e ainda que tenham muitas
do primeiro em atraso, podem inscrever-se no segundo, naquelas que acham que
conseguem e lhes parecem mais fáceis ou enfim ….e tenho tido alguns sim e conheço
alguns que fazem isto, não é?
Isabel Beato – Ao nível desses que ficam como é que os considera ao nível do
desempenho?
Entrevistado B – É um desempenho com dificuldades a diferentes níveis, não é? Ao
nível mais técnico, têm muitas dificuldades como é evidente. Ao nível social, também
têm muitas dificuldades, até porque depois nós estamos a falar aqui de integração de
pessoas com mais idade, com pessoas relativamente nova. Em “M23”, não vamos
pensar que têm 24 ou 25 anos. Estamos a falar facilmente de pessoas com 50. Estou
a lembrar-me de um caso, o Senhor x, motorista dos SAS, não é? Tem 50 anos ou
coisa assim, que até tá a ter um bom desempenho segundo sei, mas a integração é
um pouco difícil e portanto há um inclusive nesta coisa do ensino social, socialização
com colegas, acho que é importante. Eles não usam, não usam, não conseguem
desenvolver, até por estas diferenças de idade, mais nada… (tosse).
Isabel Beato - Para concretizar em que é que define as semelhanças ou as diferenças
dos restantes estudantes?
Entrevistado B – É sempre uma questão interessante, mas a questão interessante
aqui, é percebermos um aspeto ou vários aspetos. Um que é, qual o objetivo, porque é
que eu com 25, com 40 ou 50 anos vou estudar, porquê? O que é que vou fazer?
Temos aqui diferentes motivações. Alguns fazem, por questões de dinheiro, satisfação
pessoal ou sempre quiseram estudar embora não o tivessem feito. Não estamos aqui
a falar de expectativas de impacto profissional. E, portanto, se é por uma questão de
satisfação pessoal, tá tudo bem, satisfação pessoal…enfim….Aqui não vai haver, há
uma grande diferença como é evidente…mas não há uma expectativa de impacto.
Todos os que seguem o percurso normal, há gente a entrar para o ensino superior
com 18 anos e saem com 21 atualmente, não é? Com os cursos de 3 anos, têm um
objetivo profissional claro, não é? Não vale a pena, por muito que o ensino, uma
escola não é um centro de formação profissional. A verdade é que, e o que nós
propusemos são competências académicas, não são competências profissionais. A
verdade, é que eles esperam e a sociedade espera e as instituições que os empregam
esperam que essas competências académicas tenham algum tipo de conversão em
competências profissionais, pronto. E achar o contrário é mentira. Mas, algum tipo de
competências profissionais numa perspetiva alargara. Eu há bocadinho falava de
questões de socialização, questões de convívio, de contacto, de saber escrever,
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coisas, coisas a diferentes níveis, não é apenas de contabilidade, ou de Gestão ou de
Engenharia Mecânica ou isso assim, portanto há muitos conhecimentos. Portanto, esta
é uma diferença grande. Depois há outras diferenças grandes em termos da própria
vida, não é? das pessoas. Os “M23”, eu diria que na sua maioria todos trabalham,
haverá um ou outro que é reformado, mas os mais jovens não é assim. Não trabalham
todos. E, eu tenho uma opinião, um estudante é um estudante e não deveria trabalhar.
Se é estudante, é estudante e não devia trabalhar. Mas eu sempre achei isso, e não
devia trabalhar (tosse). Se fosse possível. Claro, que há alguns que precisam.
Precisam, precisam. Mas, precisar, precisar é relativo, não é? Porque há alguns que
precisam, precisam. E, depois precisam de um carro melhor, não é? Um carro melhor,
não é uma necessidade. E, eu portanto, sempre achei que um estudante tem uma
profissão, que é ser estudante, não é ser trabalhador. Mas, isto depois vai refletir-se,
obviamente, é, é, é uma …A mim custa-me estar aqui a tipificar perfis porque não há
um perfil, há muitos perfis diferentes. Porque é muito diferente, eu falar aqui de alguém
que entra nos “M23” com 50 anos ou com 55 e com alguém com entra com 27, tá
bem? É muito diferente e é também muito diferente falar de alguém que entra com o
12º ano ou alguém com a 4ª classe. E é perfeitamente possível, hoje em dia termos
gente dessa, e temos. Temos gente que tem a 4ª classe. E portanto, não consigo
assim, definir um perfil. Penso que era possível, mas eu não consigo definir assim
claro. E de qualquer forma até por um motivo simples eu imagino que a taxa de
abandono seja superior a 90% dos M23. (Estou disposto a aceitar qualquer coisa…um
rebuçado para a tosse).
Isabel Beato – Passando à questão seguinte, estou aqui a saltar algumas questões,
porque já me vai respondendo, mas como é que acha então que as instituições
deviam tratar estes alunos? Ou seja não dando essa oportunidade? Quando diz que o
que o preocupa é que isto esteja nos politécnicos ou particularizando algumas
universidades, possam ter uma massificação diferente. Mas como é que as instituições
deviam tratar esta questão?
Entrevistado B – Isso é diferente, há programas para formação. Primeiro, temos que
perceber qual é o público, qual é a função. E portanto, a função da instituição e pensar
por exemplo num politécnico, temos formações a diferentes níveis, começamos com
formações por exemplo a nível dos CET. Portanto, uma formação de pré-licenciatura
vá. Ainda que enfim. Depois, as licenciaturas e mestrados. Mas, há também outro tipo
de formações, as pós-graduações, na verdade uma pós-graduação não exige uma
graduação antes, ou seja não exige uma licenciatura por exemplo. Algumas podem
exigir pela sua natureza, não é (tosse)? Ou seja as formações e para dar formações a
executivos, não é necessariamente alguém com formação. E também existe, o que
438

antigamente se chamava de formação contínua. Com pessoas de diferentes tipos. E,
portanto, temos de perceber qual é o papel de uma instituição de ensino superior e, eu
penso e continuo a pensar que uma instituição de ensino superior se deve manter
exatamente nisto, que é ensino de nível superior. As restantes necessidades de
formação tem que ser supridas por outros tipos de instituições. É por isso que são as
escolas de centros profissionais, são as escolas secundárias, as associações
empresariais, sei lá, aqueles cursitos dirigidos, são o que forem, outro tipo de
instituições e empresas privadas. Mas portanto, eu não penso. Eu penso que a
formação contínua se mete particularmente em questões que envolvem um carácter
mais técnico. Estou a pensar sei lá, em engenharias, mas não só. Que as escolas
podem desenvolver a formação neste plano que é a formação contínua para
profissionais, particularmente para a sua formação. Temos instituições que podem
admitir indivíduos com a 4ª classe mas depois não saem, com licenciatura nem com
equivalente, nem com mestrado nem com doutoramentos, não é? Senão caímos no
ridículo de termos aqui um jogador profissional de futebol a sair daqui com um
mestrado em desporto. O que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa e as
competências têm se ser jogadas e vistas no seu contexto. Um pedreiro, que foi
pedreiro de 20 anos não tem que ter equivalência a uma licenciatura, não é? As
competências são diferentes.
Isabel Beato – O que me está a dizer é que se as instituições prepararem as pessoas
através de um curso preparatório ou coisas do género, no seu ponto de vista, também
não vai trazer valor acrescentado?
Entrevistado B – Não, não traz. No fundo um curso preparatório, é um curso
preparatório de acesso. É um curso preparatório para o exame. É como ter
explicações para o exame a seguir. Mas, isso não me ajuda. Ajuda-me eventualmente
a melhorar a estatística. Eu consigo que as pessoas, tenham resultados nos exames
um bocadinho melhores. Mas, não contribui para uma formação melhor. Não contribui
para formar melhores alunos que têm 40 horas de preparação para um exame. E
mais, acho uma vergonha, uma instituição que faz um exame, dar cursos, vender. Dar
cursos para um exame que vai dar a seguir. Acho que é uma vergonha, é uma poucavergonha e enfim não sei se é ilegal, mas imagino que não, mas devia ser. Mas, podia
ser privada, essa formação, como é evidente. Isto é, por uma questão de conflitos de
interesse, parece-me uma questão de conflitos de interesses. Até porque se nós
pensarmos aqui, que o objetivo da instituição que faz exames de acesso e que dá os
percursos de preparação para esses exames de acesso para que esses alunos
tenham sucesso. Acho que há aqui um conflito de interesse e não tenho garantia
nenhuma de qualidade de uma ou outra coisa nenhuma.
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Isabel Beato – Bem, sabe com certeza como é que é feito o acesso e ingresso de
alunos com estas características noutros países, nomeadamente na Europa?
Entrevistado B – Não, não sei. Não comparo, não vejo e não acredito que isto exista
de forma significativa noutros sítios. Claro que há muitos outros sítios onde a pouca
vergonha é igual aqui. Mas o meu problema não tem a ver com o ter ou não vergonha.
Tem a ver qual é o efeito que isto tem sobre a valorização da formação, hem? Tudo o
que tenha a ver com o passar de etapas e produzir um resultado pior, desvaloriza quer
a pessoa que tem essa formação quer a instituição que presta essa formação, hem?
As melhores instituições, quando eu me quero afirmar por questões de qualidade,
pensa, porque é importante para mim, para a minha reputação institucional, mas é
importante para quem sai, hem? Eu tenho de garantir que a coisa funciona da melhor
forma possível. Porque se não eu não consigo, não consigo dizer que é uma boa
escola e o meu produto é uma porcaria. E, portanto, boas instituições, eu não acredito
que isto aconteça, de uma forma massificada, como há em Portugal, mas admito e
volto a dizer e há de certeza, gente de muito qualidade que por motivos pessoais e
profissionais não teve acesso ao ensino superior ou não quis ter acesso ao ensino
superior e que mais tarde muda de ideias e que deve, deve haver alguma forma, mas
é excecional, tem que ser excecional. Não pode ser a este nível generalizado. Porque
se não estamos aqui a falar de um país de génios, que não é. Não é um país de
génios que nasce com grandes capacidades. Mas obviamente, há Mozarts em todo o
lado. Um Mozart há, não há é mil Mozarts. Não acredito e não os há todos os anos.
Isabel Beato – Da minha parte estou satisfeita, porque atingi o que pretendia com as
questões colocadas, se quiser fazer mais algum comentário…
Entrevistado B – Então, mais um comentário para poder ouvir. Esta coisa de
diferentes mecanismos de acesso…antes de mais a educação em Portugal, a
evolução tem sido miserável e não tem só a ver com política pública, não tem a ver só
com partidos, educação, não é verdade? Mas, tem a ver com instituições e agentes
dentro de instituições. Vamos lá a ver, honestamente, penso que nunca ouvi, e eu
também já fiz parte do júri etc. “M23”, antes de me cansar e de ver que era uma
pouca-vergonha, mas eu nunca ouvi, e não sei se alguma vez ouvimos indicações
para que os alunos, os exames sejam fáceis, e portanto há aqui uma…entendimentos
tácitos, que não têm…são só entendimentos tácitos dos agentes locais, que não tem
nada a ver com política pública. Embora saibamos que o governo quer melhorar as
estatísticas, e portanto esse é o problema sério…(tosse). Portanto, se as pessoas
estão preocupadas, se os docentes, quem faz os exames estão preocupados, se não
houver alunos, não há emprego. Isto é uma chatice, como é evidente. E leva o
sistema…que é o que não devia acontecer. Isto ponto um. Ponto dois, estes
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programas têm de ser avaliados. E neste caso, que não é um programa, é uma
iniciativa dos “M23”, tem de ser avaliado. E avaliado, em várias medidas. Primeiro,
tendo indicadores de entrada. E esta evolução ao longo do tempo de entradas… devia
haver uma avaliação do perfil de quem entra, e do perfil inclusive de formação, em
termos de trabalho e em termos de expectativas, portanto o perfil em termos do seu
desempenho histórico. Enfim, de cada um em termos profissionais e em termos
daquilo que espera conseguir com a formação. Portanto, avaliar as expectativas, o
porquê da sua expectativa. Quem concorre tem que ter alguma expectativa de
benefício (tosse) e sobre o curso também. E, avaliar depois internamente o seu
desempenho. Inclusive, desempenho comparativo destes alunos com os que
ingressem através de “Maiores de 23 anos”, em termos de taxas de conclusão, em
termos de conclusão do curso. E em termos enfim, do seu…e depois do impacto que
isto tem no seu, no seu percurso profissional, hem? Até agora isto tem interessado a
toda a gente, inclusive para as estatísticas isto é muito bom, porquê? Porque até um
aluno M23, passa da 4ª classe, para ser um aluno que frequenta o ensino superior.
Certo? Ou seja passou o 6º, o 7º,o 8º, 10º, etc…Isto é, passou 5 anos de escolaridade
e estatisticamente este jovem ou menos jovem, agora é, na estatística, aparece como
tendo ingressado no ensino superior e ainda que tenha ultrapassado tudo e não tenha
feito uma única disciplina. No ingresso, ele está lá, portanto na frequência do ensino
superior. Que é uma das medidas que é aliás usada na OCDE. E isto não tem nada de
bom, particularmente num país que tem 10% de população analfabeta, que não tem
qualquer escolaridade, melhor dizendo. E, 12% de população que tem frequência do
ensino superior. Frequência do ensino superior, ao contrário do que se ouve nos
media dizer, não é a conclusão de um grau académico. É a frequência do ensino
superior. Portanto, é um país de ignorantes. Um país de ignorantes, obviamente
desprovido de capacidade para fazer seja o que for, não é? Ou capacidade para ser
miseravelmente pobre durante várias gerações. Porque se olharmos para tudo isto ao
longo destes 20 anos, enfim, mais ou menos, em 20 anos houve um imenso progresso
em termos de ensino superior em Portugal, em termos da disponibilidade de escolas e
tal…e em termos de facto do que são indicadores, doutorados, de cursos de facto
inclusive, é dada oferta e essas coisas todas, houve imensos progressos. Portanto a
coisa está hoje melhor do que era em termos de acesso e em termos de qualidade
também, penso eu. Haja muito lixo, mas lixo há em todo o lado, isso há sempre. Mas
há imensa melhoria. Mas os números não mostram essa melhoria, não é? Nós
continuamos com a geração dos filhos hoje um jovem com 25 anos, comparando a
geração de um jovem nesta faixa, já teria idade para acabar o curso. Hoje os pais,
estamos aqui a falar de um acréscimo de quase marginal. Quando no tempo dos pais
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não havia escolas, esta coisada toda, todas estas condições. Não havia todas as
condições. Portanto, o país mudou imenso, por muito que hoje se fale muito de crise,
crise, houve imensa mudança. E, portanto, isto tem que nos preocupar a todos.
Porque, não se, e aí concordo, pode gastar muito dinheiro e depois não se ver
resultado desse dinheiro gasto ainda que a educação só dê resultados a prazo, já
temos a falar de 20 anos. Portanto, até se pode fazer isto mais 20. Mas 20 anos é
quase o espaço de uma geração, uma geração são 25. E, 25, se num período de 25
anos, não há uma grande alteração, é uma chatice. A parte do problema da alteração,
é que essa alteração tem de ser acompanhada. Não é apenas uma alteração no
ensino, não é aí, penso eu, que novas metodologias, ou chamar agora competências,
ou chamar outra macacada qualquer mas, a alteração tem de ser no tecido
económico, ou seja no tecido empresarial. Porque eu não vou formar engenheiros se
depois continuo a ter, não faz sentido, formar engenheiros e depois continuo a ter a
fábrica a produzir tecido, então não preciso de engenheiros. Preciso é de gente à
frente de máquinas a ganhar 150 euros por mês, como continua a haver hoje em
Portugal, aqui na zona, inclusive. 150 Euros por mês, 10 horas de trabalho por dia. Aí
está o problema nacional, eu penso que a educação hoje em dia não é má, a nível
geral, houve imensa melhoria, houve imensa disponibilidade comparativa vá, face ao
que era há uns tempos atrás, mas, temos um problema grave em Portugal. Penso que
continuaremos a assistir a uma diminuição de alunos. Mas, agora só uma última nota
adicional. Ah, eu entrei na Universidade em 1988, tínhamos cerca de..,1988, foi
quando eu entrei, portanto há alguns anos atrás, agora tenho 41, não é? Entravam
cerca de 150 mil alunos por ano e não havia estas escolas todas. Eu nessa altura,
nem sequer ouvia falar dos politécnicos, do politécnico de Leiria, tinha basicamente a
ESESC, enfim ou a ESEL na altura. Hoje em dia, e a escola de Soure, não estava
propriamente dentro do politécnico. Mas enfim, hoje em dia, há estas coisadas e o que
vemos, é que há alterações nos critérios, sempre alterações para as estatísticas. Hoje
em dia, já não é o número de alunos que entram, é as taxas de preenchimento de
vagas, é se eu tenho um número decrescente de alunos, eu diminuo o número de
vagas para continuar a ter um número de taxas de preenchimento de vagas superior.
Portanto, isto é uma vigarice. Portanto, quando se trabalha para a estatística, perde-se
o rumo da qualidade e quando se perde o rumo da qualidade, e quando se perde o
rumo da qualidade, perde-se o sentido da existência das coisas e portanto dai nós
termos que olhar…
Isabel Beato - ….As estatísticas valem o que valem…
Entrevistado B – A estatística vale o que vale mas quando perdemos o rumo da
qualidade e perdemos o sentido das coisas existirem temos de nos questionar se tudo
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o que existe deve continuar a existir, portanto, se não contribuir, algumas instituições
devem de facto fechar.
Isabel Beato – Estou contente e estou satisfeita com esta reflexão alargada sobre
este público e até já mais ampla porque é uma opinião que vai trazer um contributo
grande para este estudo já que outras opiniões podem ir noutro sentido ou
ligeiramente mais afastadas.
Entrevistado B - Se as pessoas tem opiniões diferentes destas, é porque são
hipócritas…em função dos seus interesses.
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria
1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais

Explicação

Estudantes Trabalhadores

“Gente que não teve oportunidade no passado de estudar”.
“Tem alguns problemas. Um, um dos problemas que é a expectativa de ter em si,
que ter uma licenciatura, pode contribuir para o seu sucesso profissional, para
mudar de emprego”.
“são público com mais idade”.
“Não há espaço de progressão dentro das instituições privadas e nas empresas
onde trabalham”.
“Há um fortíssimo abandono na passagem para o segundo e depois para o terceiro
ano”.
“Desempenho com dificuldades a diferentes níveis”.
“Ao nível mais técnico têm muitas dificuldades como é evidente, ao nível social,
também tem muitas dificuldades até porque nós estamos a falar aqui de integração
de pessoas com mais idade…com pessoas relativamente nova”.
“Integração é um pouco difícil”.
“Diferentes motivações: questões de dinheiro, satisfação pessoal ou sempre
quiseram estudar embora não o tivessem feito”.
“Na sua maioria todos trabalham”.

Há muitos perfis diferentes

“Há muitos perfis diferentes”.

Razões por não terem estudado
Antes da entrada no
Ensino Superior

Expectativas
Têm mais idade
Difícil progressão profissional

No decorrer do curso no Muitas desistências e abandono
Ensino Superior
Desempenho com dificuldades
Dificuldades técnicas, sociais
Diferenças dos outros
alunos

Semelhanças com os
outros alunos
Casos de sucesso

Excertos da Entrevista

Integração difícil
Motivações diferentes

Não identifica

Não identifica
“Há gente que tem grandes capacidades”.

Há grande capacidades

2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial
Caracterização
Valor

“Podia ser interessante, se se mantivesse um carácter excecional, de acesso”.
"É um instrumento corrente para encher turmas e cursos, basicmente no ensino
politécnico e não é usado nas universidades”.

Carácter excecional apenas
Serve para encher cursos nos
Politécnicos

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades
Curso que prepara para as provas
Cursos preparatórios

Exames melhores mas formação
igual

“Curso preparatório é um curso preparatório de acesso”.
“Eu consigo que as pessoas tenham resultados nos exames um bocadinho
melhores. Não contribui para uma formação melhor. Não contribui para formar
melhores alunos”.

Fazer cursos para os seus exames
“E mais acho uma vergonha, uma instituição que faz um exame, dar cursos, vender”.
Oficinas de preparação é incorreto
Definir qual o objetivo da instituição
“Então temos de perceber qual é o papel de uma instituição de ensino superior”.

4. Outras Realidades
4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países
Não conhece
Diferentes formas de
acesso

Não acredita que haja igual
Não há muitos Mozarts

Outras faixas etárias

Não identifica

“Não vejo e não acredito que isto exista de forma significativa noutros sítios”.
“Eu não acredito que isto aconteça, de uma forma massificada, como há em
Portugal”.
“Há Mozarts em todo o lado. Um Mozart há, não há é mil Mozarts. Não acredito e
não os há todos os anos”.
Não identifica

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas
Obsessão por melhorar as
estatísticas
Estes programas tem de ser
avaliados
Posições políticas

Justificar o gasto
Houve imensa melhoria ao nível da
educação em Portugal
Sentido da existência das coisas

“Governo quer é melhorar as estatísticas”.
“Estes programas tem de ser avaliados”.
“Não se pode gastar muito dinheiro e depois não ver resultados desse dinheiro
gasto”.
“Educação hoje em dia não é má de maneira geral, houve imensa melhoria”.
“Quando se trabalha para a estatística, perde-se o rumo da qualidade e quando se
perde o rumo da qualidade, perde-se o sentido da existência das coisas”.
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Transcrição de uma entrevista realizada a uma docente da Escola Superior de
Artes e Design do Instituto Politécnico de Leiria

Dia: 14/1/2012
Duração: Das 11h00 às 11h45 - 45 minutos
Entrevistado C
Local: Caldas da Rainha
Instituto Politécnico de Leiria: Escola Superior de Artes e Design
Isabel Beato – Bom dia, pedia-lhe que fizesse uma breve apresentação do Curso que
leciona e qual a UC ou Ocs que ministra, antes de entrarmos na nossa temática
principal.
Entrevistado C – Sou o Entrevistado C, dou aulas aqui na ESAD, Caldas da Rainha.
Neste momento, leciono desenho e como entrei por concurso público para dar
desenho, é sempre essas disciplinas que estou a dar. Essas unidades curriculares. E
de momento, no primeiro semestre, estou a dar em Design de ambiente, desenho 1, e
ao Curso de Cerâmica e Vidro, desenho 1, também.
Isabel Beato – Conhece o acesso ao ensino superior dos “Maiores de 23 anos”? E,
qual é a sua opinião relativamente a esta abertura de novos públicos, sabendo que
muitos não possuem a escolaridade obrigatória, não estudam há muitos anos, não têm
hábitos de estudo e vêm de percursos escolares/formativos muito distintos?
Entrevistado C – Pronto, eu em termos gerais, considero que é uma mais-valia.
Considero que o ensino deve estar aberto a todas as áreas e a todas as pessoas. Se
as pessoas deixaram de estudar em determinado momento da vida, devem poder
retomar, é uma mais-valia para eles. Portanto, como docente da escola, ponho-me de
dentro para fora e considero que termos estes alunos não nos prejudica, pelo
contrário, acho que é uma mais-valia. Também porque a interdisciplinaridade, as
pessoas que trazem outras formações e outras experiências, mesmo para dentro das
turmas é uma mais-valia. Claro que acabam por transmitir novos conhecimentos até
aos colegas. E portanto com Bolonha, é isso que nós também pretendemos, não
somos totalmente especialistas daqui. Daí que o próprio percurso de formação deve
ser isso mesmo. Daí que para mim, a interdisciplinaridade, das pessoas virem com
outras experiências, uma outra maturidade, com profissões atrás delas, é uma maisvalia para o aluno. A resposta dos alunos às disciplinas que integram o curso.
Portanto, eu não tenho, dados concretos, mas penso que se as pessoas vêm, é
porque querem. Se já frequentam o curso, ou fazem os exames. Quando entram e
fazem o ensino superior e sabem que estão a acabar, eu acho que se auto motivam
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com o curso. Portanto, à partida não considero que sejam piores do que os outros,
antes pelo contrário. No contexto do desenho de ambientes e cerâmica, é igual, e
mesmo noutros cursos. E haverá com certeza, mas não tenho dados concretos da sua
prestação. A ideia que eu tenho com conversas transversais é que eles são uma maisvalia para a escola e portanto não há, no contexto das artes e do design, uma ideia de
que eles sejam menores do que os outros alunos.
Isabel Beato – E a polémica dos “Maiores de 23 anos”, o que pensa sobre isso?
Entrevistado C – Relativamente à parte de acesso, de exames ou à forma de fazer a
candidatura, talvez pudesse ser mais restrito. Talvez para a nossa escola não,
considero que isso tenha sido uma mais-valia, para nós, penso eu, será sempre
melhor,…que venham e que nós aqui estamos cá para os moldar. Para eles depois
poderem ter o seu percurso. Em termos nacionais, as saídas que eles vão ter aqui
com isto, como os nossos cursos são na área das artes e design, a ideia que eu tenho
é que os alunos entram mais para a área das artes, artes plásticas, teatro…mas,
penso eu, como um complemento à formação anterior, ou como uma forma de ir
buscar algo que perderam no caminho anterior. Portanto, em termos de saídas
profissionais, eu não sei se eles vão ter uma prestação seja social, seja para terceiros,
acho que será sempre uma coisa mais pessoal, por causa da especificidade da
escola. Numa aula de design, seja um aluno do “M23”, seja um aluno mais velho, que
entra na escola por outra forma de acesso…os objetivos dessas pessoas são sempre
objetivos diferentes dos objetivos dos alunos do geral, como óbvio. Eu sou pluralista,
pluralista e considero que de qualquer maneira, é uma mais-valia, termos esses
alunos. Noutros casos, de outras escolas do IPL, poderá ser um problema mais
problemático, a sua prestação. Na escola, acho que é uma mais-valia. Considero que
é positivo. A ideia que tenho será positiva, mesmo que desistam pelo caminho, mas
isso os alunos do geral também desistem.
Isabel Beato – Mas se estivesse nas suas mãos alguma interferência…faria alguma
alteração ou não?
Entrevistado C – Os “23”, não é? É uma idade. E o que eu considero relativamente a
essa idade, não sei porque é que foi considerada os 23. Talvez por aí se pudesse
pensar em alterar essa data.
Isabel Beato – Para mais?
Entrevistado C – Para mais. Porque a maturidade é muito importante. Os alunos que
acabam o 12.º ano, de uma maneira geral, e depois vão trabalhar e que voltam, no
fundo é capaz de ser um M23 mais novo. Portanto, vai ter essa possibilidade de
entrar, de outra maneira no ensino superior. É necessário, um pouco mais de
maturidade. Portanto, se subir a idade, de “25” por exemplo, talvez isso ajudasse. Isto,
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porque os nossos alunos que entram com 19 ou 20 anos são muito imaturos. Portanto,
mais três anos, não é por aí. Mas, porque me está a perguntar, eu não tenho dados
concretos.
Isabel Beato – Há pouco já me respondeu e disse-me que não tem tido alunos m23?
Entrevistado C – Isso mesmo, eu não tenho. Isto é, na nossa listagem, nós temos
alunos trabalhadores, definição do aluno trabalhador, aluno que já está a fazer a
cadeira pela 2ª vez, e vimos a pauta, “M23” não me ocorreu que estivesse lá definido
isso. Portanto, em design, nestas áreas não tenho ideia. Acaba por aparecer como
aluno geral. Não sei se seria muito importante, agora que fez essa pergunta, nós
termos essa noção. Olhando para o aluno, ele pode ser mais velho, mas não temos
essa noção. Um aluno com 23 anos, está igual a muitos alunos aqui. Não sei se não
seria importante para o professor saber isso aqui. Ter um bocadinho feedback que
aquele aluno vem de outro percurso diferente.
Isabel Beato – E dificuldades, existem?
Entrevistado C – E acho que mais-valias é a tal interdisciplinaridade, …portanto se
forem pessoas de boa qualidade, de bom trato, e boa educação entre colegas, e
portanto, eu promovo muito a socialização em aula, e portanto acho que …entre pares
e trabalho em grupo. Por outro lado, hem….
Isabel Beato - A pergunta era mais-valias e dificuldades?
Entrevistado C - …Ah é assim, se o aluno for um aluno trabalhador tem as mesmas
dificuldades que os outros alunos. Portanto, ele está a tentar tirar a formação que lhe
interessa, mas muitas vezes está a jogar com o trabalho. Portanto, as dificuldades são
essas. A escola tem nestes casos, os cursos noturnos para esses alunos. E, portanto
haverá, “M23” que escolhem cursos noturnos para facilitar. Os de dia, são sempre
alunos com mais dificuldade nesse sentido. Só que se forem alunos….Têm sempre o
apoio normal no gabinete para fazerem o seu percurso. Só não fazem se não
quiserem. Eu também fui trabalhadora estudante durante 5 anos e sei o que é e como
fazer. Eu acho que só não faz quem não quer. E a motivação é muito importante neste
assunto. Portanto, as dificuldades, neste caso, nas artes, volto a repetir, talvez nas
outras escolas seja diferente, mas neste caso das artes, a pessoa vem com um gosto
muito grande, seja um designer, seja um das artes e portanto, vem fazer o que pensa,
porque quer aprender aquilo tudo, quer absorver aquela informação toda. Que vá
aplicar ou não profissionalmente.
Isabel Beato – Pronto, já estamos também a tocar no desempenho destes
alunos…como os classificaria?
Entrevistado C – Médio, médio elevado. Não reduzido, Não negativo. Não tenho ideia
nenhuma do “M23” ser um aluno negativo, neste contexto aqui.
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Isabel Beato – E, em termos de comportamento, acha que eles de alguma forma são
diferentes dos restantes alunos?
Entrevistado C – Pelo contrário, se serão pessoas mais velhas, em princípio, terão
uma maturidade maior. A ideia que eu tenho é que são alunos que puxam pelos
outros. Porque tem uma perspetiva de vida diferente, mesmo que seja um aluno de 23
anos, porque é novo ou mais.
Isabel Beato – E, portanto, não conhece casos de sucesso?
Entrevistado C – Não conheço caso de insucesso. E, portanto a ideia que eu tenho é
de sucesso. A ideia de sucesso, é de terminar este percurso. É que também, é a
minha ideia. E, que também estas áreas são áreas à parte e diferentes. É a ideia que
eu tenho. Das áreas experimentais anteriores da pessoa. Portanto, será sempre uma
coisa à parte. Uma mais-valia que eu considero diretamente. Mas, em termos de
profissão não será uma mais-valia direta. Eu acho, é que a pessoa vai ter capacidades
de fazer outra coisa diferente, ou criar uma empresa, ou criar, ou criar …pessoas e
portanto, como tem mais experiencias de vida, poderá ser uma mais-valia em termos
sociais, com reflexos, principalmente na área do design.
Isabel Beato – Como é que acha que as instituições deviam tratar estes alunos, de
igual para igual, ter algum tipo de comportamento diferente?
Entrevistado C – Igual, nós tratamos todos iguais, somos uma escola, e tratamos
todos por igual. É a ideia que eu tenho. O importante também, foi essa sensação de
não haver esse pedestal. Um em cima e outro em baixo. Portanto, havia uma relação
direta. Era preciso falar, falava-se, ponham-se as questões, as respostas e não havia
o ter que marcar uma hora para isto para aquilo. É quase encontrar o professor no
corredor e falar com ele naturalmente, pouco formal, pouco formal. Eu acho que em
termos de Bolonha, nós já estamos há muito em Bolonha, há muito mais tempo, em
áreas científicas. Isso eu tenho mesmo ideia que é a opinião.
Isabel Beato – E o curso preparatório….
Entrevistado C – Concordo plenamente. A ideia que eu tenho, por pertencer à
Comissão dos “M23”, Comissão Científico Pedagógica, a de que é uma mais-valia
para estes alunos. Os alunos saem melhor preparados, os mais velhos deixaram há
muito de estudar e portanto, voltar a estudar, ter uma exigência de estudo mesmo que
seja em contexto de pós-laboral, as aulas são dadas em pós-laboral, entrar num ritmo
de trabalho, um aluno trabalhador. Portanto, começarem antes da licenciatura já a
estudarem, é muito bom. Depois o próprio grau de exigência dos formadores, os
formadores são escolhidos por serem bons formadores e nesse sentido, dirigem o que
é preciso saber no primeiro ano. E, portanto, o aluno quando entra já não sente aquele
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choque. Acho que é uma mais-valia. E tenho toda a ideia de que é positivo, muito
positivo.
Isabel Beato – Sabe como é feito o ingresso noutros países?
Entrevistado C – Aqui na Espanha ao lado, tenho a sensação de que são capazes de
fazer da mesma maneira, deve haver um acesso especial, antigamente nós era o Adhoc, com certeza que devem lá ter outro nome que dê apoio, mas não tenho
informação concreta sobre isso…
Isabel Beato – Por acaso Espanha é uma realidade que eu já conheço, eles têm
Maiores de 25, ou seja têm algo parecido connosco, mas tem de facto um pouco mais
acima em termos de idade.
Entrevistado C – Estamos a ir para as nossas conclusões. Sim, sentiram essa
necessidade. A maturidade é um bocadinho maior.
Isabel Beato - Não sei se queria ainda fazer algum comentário mais genérico, sobre
tudo aquilo que estamos aqui a abordar, porque eu da minha parte estou muito
satisfeita, já tenho os elementos que preciso.
Entrevistado C - Olhe sobre estes alunos, a ideia é muito uma ideia positiva. Como
têm essas experiencias, podem desenvolver outros projetos na escola, uma maisvalia, ou outros projetos interdisciplinares, ou projetos europeus, no fundo são um
bocadinho mais ativos, são pessoas interessadas. É a ideia que eu tenho. Sendo
pessoas mais ativas e proactivas poderão fazer mais no contexto da escola.
Isabel Beato – Então mais uma vez, eu agradeço todos estes comentários e a sua
opinião que fica agora registada e prometo que vou tentar retirar o melhor possível
desta entrevista.
Entrevistado C – De nada, nada. Espero ter contribuído de uma maneira positiva.
Isabel Beato – Muito Obrigada.
Entrevistado C – Ora Isabel …
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria
1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais
Antes da entrada no
Ensino Superior

Explicação

Perspectiva de vida diferente

Semelhanças com os
outros alunos
(dificuldades/mais
valias)

Casos de sucesso

“Se as pessoas vêm é porque querem”.

Vontade própria

Cria-se a interdisciplinaridade
através das formações e
No decorrer do curso no
experiência que levam para a sala
Ensino Superior
de aula
São uma mais-valia
Outras experiências,outra
maturidade
Diferenças dos outros
alunos
(dificuldades/maisvalias)

Excertos da Entrevista

“Interdisciplinaridade, as pessoas que trazem outras formações e outras
experiências, mesmo para dentro das turmas é uma mais-valia”.
“Eles são uma mais-valia para a escola”.
“Das pessoas virem com outras experiências, uma outra maturidade, com profissões
atrás delas, é uma mais-valia para o aluno”.
“São alunos que puxam pelos outros, portanto, porque tem uma perspectiva da vida
diferente,”.

Pessoas mais velhas e mais
“Se serão pessoas mais velhas, em princípio, terão uma maturidade maior.”
maturidade
Transmitem novos conhecimentos
“Acabam por transmitir novos conhecimentos até aos colegas”.
aos colegas
Não são menores do que os outros
“Não há… uma ideia de que eles sejam menores do que os outros alunos.”
Podem fazer mais pelo contexto da
“Sendo pessoas mais ativas e proactivas poderão fazer mais no contexto da escola.”
escola
Se for estudante trabalhador tem as
“Se o aluno for um aluno trabalhador tem as mesmas dificuldades que os outros
mesmas dificuldades do que os
alunos.”
outros
Desistem mas também desistem os
“Mesmo que desistam pelo caminho, mas isso os alunos do geral também
alunos do ingresso geral
desistem.”
Antes pelo contrário
“Não considero que sejam piores do que os outros, antes pelo contrário.”
“Médio, médio elevado”.

Médio, elevado

“Não conheço caso de insucesso.”

Não conhece casos de insucesso

2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial

Caracterização

Valor

Mais-valia
“Considero que é uma mais-valia”.
O ensino deve estar aberto a todas
“Considero que o ensino deve estar aberto a todas as áreas e a todas as pessoas”.
as áreas e a todas as pessoas
De uma forma forma geral, restringir “Parte de acesso, de exames ou à forma de fazer candidatura, talvez pudesse ser
um pouco mais o acesso
mais restrito”.
positivo
“Considero que é positivo”.

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades
Igual
Cursos Preparatórios

Oficinas

Deve haver uma preparação prévia
para os alunos perceberem o que
lhes espera
Os alunos saem melhor preparados

“Igual, nós tratamos todos igual...”.
"Portanto, voltar a estudar, ter uma exigência de estudo mesmo que seja em
contexto de pós-laboral, as aulas são dadas me pós-laboral, entrar num ritmo de
trabalho, um aluno trabalhador, portanto, começarem antes da licenciatura já a
estudarem, é muito bom”.
“Os alunos saem melhor preparados, os mais velhos deixaram há muito de estudar
e portanto, voltar a estudar, ter uma exigência de estudo".

4. Outras Realidades
4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países
Diferentes formas de
acesso

Caso da Espanha, Maiores de 25
anos

Outras faixas etárias

Não conhece

“Aqui na Espanha ao lado, tenho a sensação de que são capazes de fazer da
mesma maneira, deve haver um acesso especial, antigamente nós era o Adhoc,
com certeza que devem lá ter outro nome que dê apoio, mas não tenho informação
concreta sobre isso…”.
"Mais de 23".

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas

Posições políticas

Alunos que vêm com experiência
podem desenvolver outros projetos

“Sobre estes alunos a ideia é muito uma ideia positiva, como têm essas
experiencias podem desenvolver outros projetos na escola, …uma mais-valia, ou
outros projetos interdisciplinares, ou projetos europeus, no fundo um bocadinho mais
ativos, são pessoas interessadas.”
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Transcrição de uma entrevista realizada a um docente da Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria

Dia: 20/01/2012
Duração: Das 18h30 às 19h15 - 45 minutos
Entrevistado D
Local: Peniche
Instituto Politécnico de Leiria: Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Isabel Beato – Boa noite, pedia-lhe que fizesse uma breve apresentação do Curso
que leciona e qual a UC ou UC’s que ministra, antes de entrarmos na nossa temática
principal.
Entrevistado D – Sou Biólogo e vim para a ESTM para lecionar as disciplinas, agora
Unidades Curriculares, de biologia marítima, e é nesse curso que me tenho mantido.
Os cursos de Turismo e Gestão Hoteleira. É assim uma coisa muito residual e estou
ligado ao Cursos de Biologia Marinha e Biotecnologia.
Isabel Beato – Conhece o acesso ao ensino Superior dos “Maiores de 23 anos”? E,
qual é a sua opinião pessoal relativamente a esta abertura de novos públicos, sabendo
que muitos não possuem a escolaridade obrigatória, não estudam há muitos anos, não
têm hábitos de estudo e vêm de percursos escolares/formativos muito distintos?
Entrevistado D – Bem da experiencia que eu tenho das pessoas que vem, não só dos
m 23, mas também de outras pessoas que ingressam no ensino superior. A ideia que
eu tenho, quando as pessoas se conseguem integrar nas turmas e não perdem o
contacto com…o problema é muitas vezes não conseguirem vir às aulas, não terem
motivação. O problema é quando isso acontece, quando as pessoas conseguem vir, a
maior parte delas não tem dificuldades em fazer a licenciatura, porque, eu costumo
dizer isso aos meus alunos, eu acho que nós vimos cedo para a universidade,
devíamos ir mais um bocadinho mais tarde, devíamos vir com a cabeça …. A maior
parte das pessoas que vem…algumas vem com algumas lacunas, tem por vezes
dificuldades em ultrapassá-las mas, no como geral, a forma como as pessoas
conseguem organizar o tempo e a dedicação que têm para aqueles objetivos,
conseguem mais facilmente chegar ao fim daqueles que eu conheço, como agora há
oitenta, não sei se os conheço todos senão. Mas vejo mesmo com outras pessoas
mais velhas, não sei se ingressaram através de “Maiores de 23 anos” ou não, de
outras formas, são pessoas que têm menos dificuldades em concluir as licenciaturas
quando não se afastam muito. Se as pessoas deixam de aparecer, começam a faltar,
acho que aí, se perdem um bocado e acabam por desistir, é a ideia que eu tenho. As
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que acabam por se manter, fazem até mais facilmente do que os mais novos. É dos
interesses. Os interesses dos mais novos são, andar a passear, sair à noite. As
pessoas que trabalham, são a maior parte… consegue canalizar o tempo que têm,
para aquilo que é importante, conseguem e têm mais facilidade em concluir as
licenciaturas. Para as instituições, acho eu, é cada vez mais um mercado, há cada vez
mais pessoas a quererem formação ao longo da vida, que é importantíssimo, e
portanto, temos que continuar a olhar para este público de uma maneira. Temos que
olhar com atenção, porque como estava a dizer, muitos miúdos, vão sair desta nova
realidade, vai sair muita gente com o 12º ano e vai primeiro trabalhar e depois só mais
tarde, vem tentar o ensino superior. Não sei, tenho ideia que estamos e vamos ver o
que é que vai acontecer.
Isabel Beato – Polémica dos “Maiores de 23 anos”, em que no fundo temos olhares e
posições diferentes relativamente a este público, seja porque ele parece incomodar ou
transtornar, qual é a sua opinião relativamente ao público?
Entrevistado D – Em relação a isso, não tenho uma opinião bem formada, há
limitação de vagas, nós sabemos que há limitação de vagas. Portanto, por cada
indivíduo que entra para o curso, não é muito. Teoricamente, acaba sempre por se
diluir nos outros, e eu acho que isso entronca na questão anterior. As pessoas que se
interessam conseguem passar e são mais velhas e portanto, uma pessoa anda nos
corredores e conseguem perceber “ok, este deve ter vindo pelos maiores de 23”, mas
pelo menos aqui na ESTM que eu conheço não há, nunca ouvi ninguém, colegas ou
alunos, nunca ouvi ninguém a manifestar-se contra esta abertura e a forma como
estas pessoas entram. Alguns docentes manifestam por vezes algumas críticas de
algum estar mal preparado, que vem dos CET também. Mas isso, tanto vem dos CET,
como dos concursos nacionais de acesso. Isso é geral. É a opinião que eu tenho.
Esses alunos é que são mais trabalhadores, os que se empenham. Depois há sempre
os que perdem um bocado o comboio e …mas, os que se empenham como
estávamos há bocado a falar, a tentar perceber desde que existe esta modalidade de
acesso, qual tem sido o percurso destes alunos no IPL, a ideia que eu tenho é que os
que se empenham, conseguem facilmente. Agora se é uma percentagem grande ou
pequenina….não consigo…não tenho ideia.
Isabel Beato – Teve ou tem alunos “Maiores de 23 anos” nas suas unidades
curriculares?
Entrevistado D – Sim, tenho, tenho. Ainda leciono uma disciplina em cada semestre.
Neste momento, tenho uma aluna que ingressou pelos maiores de 23, por acaso até
fui eu, fazia parte do júri do concurso. É uma aluna, não vou dizer que é uma aluna
brilhante, está em igualdade com os colegas que entraram. É uma aluna simpática,
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mas eu acho que ela tem alguma dificuldade, porque é das tais que não se aplica
muito, mas anda aí sempre. A mãe é professora e portanto, tem algum suporte
familiar. O apoio é grande. Há apoio e faz parte da maneira de ser dela. Eu acho que
foi a única pessoa. Mas, como faço as Provas para os maiores de 23, os alunos que
vem para cá e que eu entrevistei, depois cruzo-me com eles cá e vou, e vou
conversando. Como não são muitos, os que eu conheço, são da área da biologia ou
da engenharia alimentar. Só houve um que eu sei que desistiu, já foi no ano passado.
Acho que era uma pessoa que tinha problemas de saúde. E dos outros que entraram,
todos concluíram o curso. Entraram um ou dois por ano.
Isabel Beato – Pois, era outra das questões que eu tinha para lhe perguntar, se
conhecia o desempenho desses alunos e como é que os classifica relativamente aos
resultados que obtêm.
Entrevistado D – Não destoam nem pela positiva nem pela negativa em relação à
média dos alunos. Eu tive uma aluna que esteve a trabalhar na Caixa Geral de
Depósitos e que já tinha uma licenciatura. Acho que ela não entrou pelos “Maiores de
23 anos”, acho que ela deve ter entrado pelos concursos especiais, dos que já tinham
uma licenciatura e essa aluna era cinco estrelas. Portanto, mais velha. Tem que ter
assim algumas…,primeiro este público estudante, tem que ter uma componente
prática muito forte. É um curso propício para quem é trabalhador-estudante, porque
como a componente prática é muito forte, se as pessoas não conseguem acompanhar
as aulas, depois por exame, algumas conseguem e vão fazendo. Mas, muitas vezes,
mesmo os que trabalham tentam vir às aulas práticas que é importante e percebe-se
que são pessoas interessadas. Mas dos que eu conheço, como lhe disse, só conheço
um que tenha desistido aqui na escola. De um número reduzido, dos oitenta e tal
seriam para aí uns 6 ou 7. Um desistiu. Os outros eu sei que não. Sei de um que
concluiu no ano passado, um senhor mais velho e anda aí todo satisfeito. Fez
Engenharia Alimentar.
Isabel Beato – Mas depois não conhece sucesso a seguir…
Entrevistado D – Não. Essa da Caixa, continua a trabalhar na Caixa Geral de
Depósitos. Outro, era professor de natação, mas sinceramente, depois das pessoas
saírem daqui, não tenho…, perdi-lhes o rasto. Mas como lhe digo, da experiência que
tenho, dos que conheci, dos que foram meus alunos, não destoam em nada, dos que
vem com 16 e 17.
Isabel Beato – E dificuldades, existem?
Entrevistado D – São mais maduros, claro, são bastante mais velhas…conseguem
aglutinar mais muitas vezes. Consegue-se perceber no refeitório ou no bar que há
alguns que conseguem aglutinar os mais jovens. E se alguém passar…eu também
453

lecionei um ano Proteção Civil. E na altura não tinha relação com os maiores de 23.
Também não sei se havia ainda, não me lembro. A experiência que eu tenho ainda de
pessoas mais velhas. Também era um público especial. Também era tudo gente que
estava na área da Proteção civil com ideias bem definidas sobre o que é que queriam.
Para mim, foram os melhores alunos que eu já tive. Tudo gente que já trabalhava. A
turma era maioritariamente formada por alunos mais velhos, os tais alunos eram 5 ou
6 caloiros, e eles eram a maioria. Destacavam-se e eram uma turma muito boa.
Educados. Foi uma turma em que eu gostei mais de lecionar, biologia para a Proteção
civil. E de vez em quando encontro alguns. É curioso encontrar alguns. Eles eram
bombeiros, outros já eram militares. Portanto, pessoas já com alguma formação
também pessoal. Hoje em dia, nota-se muito estas pessoas, é no relacionamento. E,
eles queixam-se, queixam-se os mais novos, só querem é….Para esses mais novos,
também deve ter sido um bocado….Para os mais novos, devem ter sido os alunos que
mais aproveitaram a existência de colegas mais velhos. Porque eram só 5 ou 6, os
outros eram 10, portanto, tinham que trabalhar ali em conjunto e cresceram rápido por
terem os outros. Mas havia uma comunhão…foi muito interessante. E eu acompanheios durante…eles estavam sempre por aí. Fui acompanhando. E nós no IPL, aqui
temos uma relação com os alunos muito próxima para o bem e para o mal. Alguns
estavam por aí, íamos conversando…
Isabel Beato - Por isso, quando lhe fiz a pergunta sobre o sucesso destes alunos…
Entrevistado D- …Pois por exemplo o tal senhor que lhe falei de engenharia
alimentar, acho que já está reformado, vem para realização pessoal. Mas há de tudo,
pessoas com diferentes expectativas, depois é que misturam. Por exemplo, essa
minha aluna, ela se não tinha 23, tinha pouco mais. Portanto, a diferença entre ela e
os colegas é muito pouca, não é? Não se nota tanto como com outros mais velhos.
Mesmo o tipo de comportamento dela é idêntico.
Isabel Beato – Como é que acha que as instituições deviam tratar estes alunos, de
igual para igual, ter algum tipo de comportamento diferente? Através de cursos
preparatórios, de oficina, enfim. Há outras que não dão nada e há algumas que depois
dão apoio e outras não dão.
Entrevistado D – É uma boa questão, eu acho que para muitos deles, fazendo as
Provas, fazendo as Provas, especialmente aqueles que já deixaram de estudar há
muito tempo, a existência se calhar de um ano ou um semestre ou de uma
preparação, é boa. Não é que seja pelos conteúdos, eu nem vejo tanto pelos
conteúdos. Se tens que estudar agora 6 meses de Geologia para acabares agora o
curso. Não vejo que seja…não é por estudarem agora 5 ou 6 meses de Geologia que
agora vão conseguir. Mas mais pela aquisição novamente dos ritmos dos rituais, do ter
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que arranjar um espaço para estudar, de se concentrar nesses processos. Nem é
tanto nos conteúdos, se a pessoa…eles fazem uma Prova e essa prova não vai
garantir que eles depois tenham sucesso. Quem faz só a Prova, como nós fazemos,
que não faz o curso que nós damos, eu acho que depois tem dificuldade em
recomeçar, em procurar nos livros, em procurar informação. Uma preparação prévia,
se calhar para muitos deles ajuda, nem tanto nos conteúdos mas entrar no ritmo de ter
que estudar, conseguir concentrar-se, porque é uma concentração diferente. Trabalhar
é uma coisa mas estudar é diferente. Acho que é importante mas se calhar melhor do
que eu, serão os alunos, eles próprios a dizer. Eu acho que os que estão muito tempo
sem estudar, também tem dificuldades em fazer as Provas. Muitos deles reprovam,
mas no nosso caso eles podem ir à entrevista com 7. Entre 7 e 14, mas à entrevista
não. À oral. Na Prova de conhecimentos quem tiver entre 7 e 14, tem de fazer uma
Prova oral. E a maior parte deles vão à oral com menos de 10.
Isabel Beato – Mas eles podem ir à oral com 7? Eu julgava que a prova específica era
eliminatória…
Entrevistado

D

–

Podem,

podem.

Já

fiz

a

proposta

de

aumentar

um

bocadinho…nunca houve, nunca houve nenhum aluno que chegasse à Prova com 7 e
passasse. Portanto, em vez de ser 7, ser 8. Subir aí a fasquia para o 8. Um aluno que
tem 7 na Prova escrita, percebe-se que não…. Percebe-se porque é que teve o 7. E
muitos deles dizem…Nós às vezes também falamos um bocadinho com eles e
gostamos de conversar. E, muitos deles o que referem é isso “Já não estudava há 5
anos”, “já não estudava há 6 anos”. E, depois têm dificuldade em organizar-se. Houve
aqui um Senhor em Peniche que começou por fazer o curso, andei a instigá-lo e a
incentivá-lo e do que percebi, ele tinha dificuldades, já não estudava há…Era
inteligente, tinha problemas de saúde para vir. Era uma pessoa que eu gostava muito
de conversar. E eu percebi que ele tinha dificuldade em organizar-se. A culpa também
era dele. Se a professora não lhe dissesse, não lhe desse uma folhinha “ tem de fazer
isto”. Mas se não se der essa ajuda, “tem de procurar aquilo”, ele não conseguia
procurar. Eu acho que as pessoas que estão muito afastadas de estudar. E é por isso
que se calhar, Workshops, sei lá, não sei…Nestes casos, é voltar a estudar. Nós é que
achamos que não. Mas eu costumo dizer aos meus alunos. Eu estudo mais agora do
que quando era como eles. Agora é todos os dias, uma pessoa está sempre a estudar.
Portanto, eu acho, respondendo à pergunta, não tanto pelos conteúdos mas voltar a
este… a este ritmo de voltar a estudar e a perceber o mecanismo de funcionamento
de ter os testes, isto é importante. E, neste aspeto o nosso curso é fundamental. Acho
que é muito bom. Também pelos conteúdos mas mais pela duração, são 6 meses,
dois dias por semana, começa por entrar no ritmo. Se não entra aqui, é um choque
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tremendo. É um choque muito grande. A pessoa está há 10 anos sem estudar, chega
aqui e pensa, “5 disciplinas por semestre? não pode ser, é um desastre” (risos), e
pode começar logo a desmotivação. Depois se a turma não ajuda…
Isabel Beato - Pronto, para a resposta seria sempre o sim. Que as instituições de
alguma forma deveriam preparar estes alunos.
Entrevistado D – Sim, para que o aluno depois possa ter sucesso. Porque se não, é o
público que entra que vai pagar a propina e depois se calhar vai-se arrastar e não
contribui para a estatística (risos). É aquela tática. Paga a propina mas depois não sai
de lá, estraga a estatística. O objetivo também não é esse.
Isabel Beato – Sabe como é feito o ingresso destes alunos noutros países.
Entrevistado D – Não. Desconheço completamente.
Isabel Beato – OK. Faço-lhe esta pergunta, porque embora não seja a mais relevante,
mas caso conhecesse outras realidades, seria interessante comparar.
Entrevistado D – Não tenho ideia nenhuma, nem nunca aconteceu discutirmos isso
na…
Isabel Beato – Por exemplo, em Espanha, eles têm os “Maiores de 25”.
Entrevistado D – 25?
Isabel Beato – Nunca baixaram para 23. Consideram que …e por isso nós, Portugal
que baixamos para 23, podemos ter alguma crítica nesse ponto de vista, não é? A
maturidade devia estar mais próxima dos 25 do que nos 23.
Entrevistado D – Mas porque é que nós baixamos?
Isabel Beato – Não, nós tinham o ad-hoc com os 25, mas quando a lei foi revista, e se
abriu o acesso desta maneira, cada instituição passou a poder fazer as suas Provas,
que até aí, eram também exames centralizados, baixou-se de facto para 23 anos e
desde essa altura ainda permanecerem duvidas e algumas reticências relativamente a
este acesso, porque ele pode ter aberto, pode ter massificado, pode ter sido para
encher universidades ou politécnicos. Está a perceber? Daquilo que vou ouvindo
muitas vezes, que ainda fico muitas vezes admirada das pessoas pensarem como
pensam, embora vivamos na liberdade de pensamento e expressão mas depois
também me questiono, porque é que ainda há estas dúvidas. Elas podem fazer algum
sentido…
Entrevistado D – Mas eu tenho ideia, que as pessoas que fizeram as Provas comigo,
as que eu entrevistei, quase de certeza, os que eu entrevistei, a maior parte tinha mais
de 25 anos, quase de certeza, a maior parte. Se calhar 70% das pessoas que
passaram pelo júri de Biologia tem mais de 25 anos.
Isabel Beato – Sim, mas eu apoio-o que no que está a dizer, porque quando defendi o
meu DEA, para o qual já tinha o meu trabalho, a minha de estudo e a realidade do
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Instituto Politécnico, era mesmo essa, ou seja que havia uma percentagem mínima
quase de…quase sem qualquer expressão de gente que ficava ali ou que tinha
entrado com 23 ou 24 anos, eu não sei se na minha amostra na altura, eram dois ou
três, no nosso universo. Portanto, nós estávamos livres desta crítica.
Entrevistado D – É a ideia que eu tenho, tudo gente mais velha.
Isabel Beato – Exatamente, mas não será a realidade de outras instituições ou de
outros sítios, não é? Daquilo que há bocadinho me dizia de alguns não se
candidatarem com 17 ou 87 anos, não é? Se tiverem que ir trabalhar. Dali a 3 ou 4
anos, se calhar já tem de ir fazer um percurso um bocadinho diferente, não é?
Entrevistado D – Sim, vamos ver, se não é preciso aumentar estas vagas. Mesmo a
procura dos outros, nós andamos a desperdiçar vagas e deixamos de abrir cursos e se
calhar há outros cursos que são procurados.
Isabel Beato – Olhe, Entrevistado D, eu estou satisfeita com aquilo que recolhi
(gargalhadas entre ambos), com aquilo que já me disse, porque já me está a dar
elementos que são também importantes para transcrever, comparando as diferentes
opiniões. Não sei se queria também fazer algum reparo final.
Entrevistado D – Não. Eu quero desejar-lhe muita sorte para o trabalho e
disponibilidade para aquilo que achar necessário. Gostava de lhe pedir, ver se alguém
para o sucesso, não sei se isso é importante para si agora.
Isabel Beato – Penso que sim. Ora bem, então aqui para a nossa gravação, que
chegou ao fim, agradeço-lhe a disponibilidade e continuamos a nossa conversa noutro
contexto.
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria
1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais
Antes da entrada no
Ensino Superior

Explicação

Excertos da Entrevista

“Tudo gente mais velha”.

Pessoas mais velhas

“Vem para realização pessoal, há de tudo, pessoas com diferentes expectativas,
depois é que misturam”.

Realização pessoal

No decorrer do curso no
Têm dificuldade em se organizar
Ensino Superior
Diferenças dos outros
alunos
(dificuldades/maisvalias)

Semelhanças com os
outros alunos
(dificuldades/mais
valias)

Casos de sucesso

“Têm dificuldade em organizar-se”.
“Percebe-se que são pessoas interessadas”.

Interesse
Relacionamento diferente

“Nota-se muito nestas pessoas, é no relacionamento”.

Estudantes trabalhadores

Comportamento é igual

“Tudo gente que já trabalhava”.
“Mais maduros, claro, são bastante mais velhas…conseguem mais aglutinar muitas
vezes”.
“Comportamento dela é idêntico”.

Têm uma média igual aos outros

“Não destoam nem pela positiva nem pela negativa em relação à média dos alunos”.

Mais maduros

“Alguns docentes manifestam por vezes algumas críticas de algum estar mal
preparado, que vem dos CET também…mas isso, tanto vem dos CET, como dos
concursos nacionais de acesso isso é geral, é a opinião que eu tenho”.
“Outras pessoas mais velhas, não sei se ingressaram através de maiores de 23
Se não se afastam muito concluem
anos ou não, de outras formas, são pessoas que têm menos dificuldades em
sem grandes dificuldades
concluir as licenciaturas quando não se afastam muito”.
“É dos interesses, os interesses dos mais novos são, andar a passear, sair à noite.
Canalizam o tempo para aquilo que é
As pessoas que trabalham, são a maior parte, conseguem canalizar o tempo que
importante
têm para aquilo que é importante, conseguem e têm mais facilidade em concluir as
licenciaturas.”
Já concluíram
“Outros que entraram todos concluíram o curso”.
A má preparação vem de todas as
formas de acesso

2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial

Caracterização

Quem está afastado há muito
tempo do estudo, tem dificuldades
nas Provas
Antigos exames adhoc.
Descentralização e exames locais
dando autonomia a cada IES
Têm mais de 25 anos

Valor

O sucesso nas provas não é
garantia do sucesso do curso.
Quem não faz o curso tem
dificuldades

“Eu acho que os que estão muito tempo sem estudar, também tem dificuldades em
fazer as Provas”.
“Nós tínhamos o adhoc com os 25, mas quando a lei foi revista, que se abriu o
acesso desta maneira em que cada instituição passou a poder fazer as suas
Provas, que até aí, eram também exames centralizados”.
“Que as pessoas que fizeram as provas comigo, as que eu entrevistei, quase de
certeza, os que eu entrevistei, a maior parte tinha mais de 25 anos, quase de
certeza, a maior parte. Se calhar 70% das pessoas que passaram pelo júri de
Biologia tem mais de 25 anos.”
“Eles fazem uma Prova e essa prova não vai garantir que eles depois tenham
sucesso…Quem faz só a prova como nós fazemos, que não faz o curso que nós
damos, eu acho que depois tem dificuldade em recomeçar, em procurar nos livros,
em procurar informação.”

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades
Para as IES, é um mercado
interessante. Há cada vez mais
público
Cursos Preparatórios

“Para as instituições, acho eu, é cada vez mais um mercado, há cada vez mais
pessoas a quererem formação ao longo da vida, que é importantíssimo, e portanto,
temos que continuar a olhar para este publico de uma maneira”.

No futuro, haverá jovens que não vão “Muitos miúdos, vão sair desta nova realidade, vai sair muita gente com o 12º ano e
ter condições para prosseguir no
vai primeiro trabalhar e depois só mais tarde, tentar o ensino superior, não sei, tenho
imediato, mas voltarão mais tarde
ideia que estamos e vamos ver o que é que vai acontecer.”.
Importante para aquisição de rituais
de estudo

Cursos Preparatórios
Ajuda

Cursos Preparatórios

O Curso é fundamental para os
conteúdos, ritmos e pode evitar
choque

Oficinas

As IES deviam preparar os alunos

“Não é por estudarem agora 5 ou 6 meses de Geologia que agora vão conseguir,
mas mais pela aquisição novamente dos ritmos dos rituais, do ter que arranjar um
espaço para estudar, de se concentrar nesses processos, nem é tanto nos
conteúdos se a pessoa…”
“Uma preparação prévia, se calhar para muitos deles ajuda, nem tanto os conteúdos
mas entrar no ritmo de ter que estudar, conseguir concentrar, porque é uma
concentração diferente.”
“Neste aspeto o nosso curso é fundamental, acho que é muito bom. Também pelos
conteúdos mas mais pela duração, são 6 meses, dois dias por semana, começa por
entrar no ritmo, se não entra aqui e é um choque tremendo. É um choque muito
grande”.
“As instituições de alguma forma deveriam preparar estes alunos.”
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Subcategoria
Explicação
4. Outras Realidades
4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países

Excertos da Entrevista

Diferentes formas de
acesso

Desconhece

“Não. Desconheço completamente”.

Outras faixas etárias

Desconhece

“Não. Desconheço completamente”.

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas
Andamos a desperdiçar vagas
Posições políticas

Os mais novos aproveitam a
existência de colegas mais velhos
Há comunhão

“Nós andamos a desperdiçar vagas e deixamos de abrir cursos e se calhar há outros
cursos que são procurados.”
“Para os mais novos, devem ter sido os alunos que mais aproveitaram a existência
de colegas mais velhos”.
“Mas havia uma comunhão…foi muito interessante.”
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Transcrição de uma entrevista realizada a uma docente da Escola Superior de
Saúde do Instituto Politécnico de Leiria

Dia: 31/1/2012
Duração: Das 14h45 às 15h30 - 45 minutos
Entrevistado E
Local: Leiria
Instituto Politécnico de Leiria: Escola Superior de Saúde
Isabel Beato – Boa tarde, já estamos a gravar a nossa entrevista e pedia-lhe que
fizesse uma breve apresentação daquilo que faz no Instituto Politécnico de Leira
atualmente.
Entrevistado E – Sou professora da Unidade Curricular de saúde infantil da Escola
Superior de Saúde de Leiria. Tenho a formação toda na área da pediatria na área da
especialidade ao mestrado e desde sempre me dediquei área da saúde infantil e da
pediatria. Não sei se pretende outra…
Isabel Beato – Muito bem e quais são os cursos que leciona, aqui no Instituto e as
unidades curriculares?
Entrevistado E – Ora, na enfermagem, a unidade curricular é a imagem da criança e
do adolescente, quer a teoria quer o ensino clínico da mesma área. Também já
lecionei e coordenei o curso de especialização na área saúde infantil e pediatria. São
essencialmente estas duas áreas, é a minha área forte, embora eu possa ajudar
nalgumas áreas, mas a minha área de eleição, onde me encontro em permanência, é
na saúde infantil.
Isabel Beato – Ah, nós estamos aqui para conservar, um pouco sobre os novos
públicos no ensino superior e portanto, deve conhecer com certeza o acesso, como é
feito o acesso, atualmente para aceder ao ensino superior. Portanto, através de
Provas para maiores de 23. Qual é a sua opinião relativamente a esta questão,
sabendo que muitos entram agora sem a habilitação, vem de percursos muito
diferentes?
Entrevistado E – Bom, eu acho que relativamente ao prosseguimento de estudos foi
importante não só para eles como também para o País. Tornar as pessoas mais
válidas, mais produtivas. Porque quanto mais conhecimentos tiverem os nossos
cidadãos…mais progredirão, mais capacidades terão para ajudar nos problemas…na
resolução dos problemas do país. Considero que foi uma população descuidada e que
deveria ter tido …até à data… porque era uma mais-valia. No IPL, portanto, nós
sempre investimos e demos oportunidade a este tipo de estudantes. A minha
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experiência com estudantes vindos desta área, é extremamente positiva, considero
que trazem uma experiência que os ajuda e que os torna mais responsáveis e até
mais motivados para a aprendizagem do que os estudantes que tiveram um percurso
dito normal, não é? Que nunca fizeram interrupção de estudos que nunca trabalharam.
Portanto, a minha experiência com este público é extremamente positiva e acho que é
uma oportunidade que deve ser dada e deve ser dada a oportunidade às pessoas para
que possam efetivamente prosseguir estudos, porque nem sempre há oportunidade e
o país enquanto responsável por dar oportunidades a todos de igual forma, os deve
dar a este tipo de pessoas que são recursos.
Isabel Beato – Muito bem, portanto se eu lhe perguntasse se conhece esta polémica
dos maiores de 23, a sua opinião seria sempre pela positiva?
Entrevistado E – Sim, sempre pela positiva, eu acho que não devemos por de parte
as pessoas que pelos vários motivos fizeram uma interrupção e ganharam outras
experiências, e tiveram que começar a trabalhar. E não devem, porque efetivamente,
numa gama alargada deste tipo de pessoas, haverá alguns que têm insucesso mas
haverá outros que têm capacidades e muitas potencialidades e que serão uma maisvalia para ajudar no desenvolvimento do país.
Isabel Beato – Percebi, portanto, que já teve alunos, nas suas unidades curriculares,
com este tipo de perfil. Portanto, gente mais adulta que entrou mais tarde no ensino.
Como é que os classifica relativamente aos restantes, ou seja, se os comparar aos
outros alunos que acedem via normal através dos exames.
Entrevistado E – A minha experiência relativamente a este público é muito positiva.
São alunos mais responsáveis, mais interessados, mais motivados, agarram melhor as
oportunidades e portanto, até apresentam tão bons ou melhores resultados do que
aqueles que seguem a via normal de ensino. Portanto, a minha experiência é
extremamente positiva.
Isabel Beato – Muito bem. Vê diferenças relativamente aos outros alunos? em que é
que os compara.
Entrevistado E – O empenho é completamente diferente, desde a participação nas
aulas à resposta atempada aos trabalhos depois ao envolvimento do ensino clínico.
Portanto, são alunos mais maduros que sabem melhor o que querem e que por isso se
empenham mais para obter melhores resultados.
Isabel Beato – E, conhece algum caso de sucesso que merecesse ser destacado, ou
seja alguém que tenha já terminado, que tenha entrado por M23 e que
profissionalmente tenha dado uma volta diferente à vida?
Entrevistado E – Estava a ver se me lembrava mas não…neste momento, não
conheço ninguém que esteja, que tenha feito esse percurso.
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Isabel Beato - Muito bem, mas tem sempre a ideia de que em termos de sucesso, são
sempre tão bem sucedidos quanto os outros?
Entrevistado E – Sim, sim, porque os resultados de aprendizagem, e eu também os
tenho do terceiro ano e os que passaram estão no 4º ano e ainda não terão entrado no
mercado de trabalho, não é? Mas em termos de aprendizagem eles têm tanto ou mais
sucesso do que os outros. São alunos mais responsáveis.
Isabel Beato – Então e relativamente às instituições acha que de algum modo
deveriam tratar estes alunos de modo diferente? Alguma atenção diferente para com
estes alunos?
Entrevistado E – Não, acho que não. Não necessitam de tratamento diferente, nem
para os “proteger” nem em termos de segregação. Acho que devem ter o mesmo
tratamento dos outros alunos, devem ser dadas as mesmas oportunidades e portanto
não acho que tenham de ter tratamento diferente.
Isabel Beato – Mas em termos de preparação prévia?
Entrevistado E – Ah, mas em termos de preparação prévia é diferente. Eu acho que
são alunos que não fizeram muita preparação no seu percurso de ensino, não é? Que
perderam provavelmente muitos hábitos de estudo, de trabalharem em grupo, de
organizarem apontamentos, de fazer pesquisa e eu aí acho…porque também há
disciplinas específicas que precisam e são importantes para depois para o sucesso do
curso. Eu aí, acho que lhes deve ser dado apoio nessas áreas. Acho que sim, porque
têm que ter uma preparação específica, em algumas áreas específicas para que
depois possam ter sucesso no curso. Caso contrário, não conseguem, nomeadamente
aqui na nossa área de Biologia ou Química. Sobre nestas duas áreas, acho que são
fundamentais para eles depois terem sucesso no curso.
Isabel Beato – Mas o Curso Preparatório do Instituto Politécnico de Leiria desenvolve
quanto a si é uma boa opção, ou não?
Entrevistado E - Com certeza que é uma boa opção. Acho que é uma boa aposta
para ajudarem estes alunos depois a concluírem os seus cursos com sucesso, acho
que sim, é uma aposta e é fundamental que se lhes dê uma preparação em algumas
áreas para que eles possam obter com sucesso a sua licenciatura. E serve também de
teste, porque também os sacrifícios que exige, o sair do trabalho, ter que vir às aulas
também, é ali um teste à pedalada. Demonstra logo ali, se é um aluno, que
efetivamente, passa ali, quase que uma projeção de que será um aluno que se irá
envolver ou não na sua aprendizagem, acho. E aí é mesmo o teste.
Isabel Beato – Sabe como é feito o acesso noutros países?
Entrevistado E – Não conheço. Não, não. Estou completamente desligada dessas
realidades. Não, não.
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Isabel Beato – Então eram estas as perguntas que eu tinha para lhe fazer. Não sei se
quer fazer algum comentário ou alguma apreciação mais geral relativamente a esta
questão?
Entrevistado E – Não, eu essencialmente respondi. Não, não na nossa experiência,
não quer dizer que não haja exceções, como também há noutras áreas, não é? Mas
na generalidade, nós temos já a experiência de alunos que vem dessa área. Portanto,
como alunos com mais de 23 anos e aliás eu já tenho experiência de não agora dos
maiores de 23, mas dos antigos ad-hoc, porque fiz parte desses júris e já tenho
experiencia, e já agora falei há bocado na …já tenho conhecimento de alunos com
sucesso vindos dos antigos ad-hoc, que faziam aqueles exames especiais, que no
fundo, penso eu, vem um bocadinho na continuidade.
Isabel Beato – Sem dúvida, a diferença é que os ad-hoc, eram exames centralizados
e passaram a ser exames locais, eram na faixa etária dos 25 e depois passaram para
os 23 anos. Basicamente, foram estas duas grandes alterações na legislação.
Entrevistado E – Mas depende do que se pretende do público. De pegar nesses
exemplos e eu de facto tive alunos desses e tiveram sucesso, são hoje enfermeiros,
só que há bocado, eu também não me lembrei desta situação, não me recordei lá
atrás. Acho que não nos podemos esquecer que várias pessoas por motivos
diferentes, por vezes têm de interromper os seus estudos e eu acho que não nos
podemos esquecer desse público e acho que deve ser dada uma oportunidade, é a
minha opinião.
Isabel Beato – Olhe, agradeço-lhe a sua colaboração porque este estudo só é
possível também se as pessoas colaborarem e derem os seus contributos e derem as
suas opiniões muito honestas e sinceras.
Entrevistado E – Não tem nada que agradecer. Com todo o gosto (risos). Pode
desligar aqui o …..
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria
1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais

Antes da entrada no
Ensino Superior

Explicação

Excertos da Entrevista

Importante para os próprios e para o “Relativamente ao prosseguimento de estudos foi importante não só para eles como
país
também para o País. Tornar as pessoas mais válidas, mais produtivas”.
“A minha experiência com estudantes vindos desta área, é extremamente positiva,
Trazem uma experiência que os
considero que trazem uma experiência que os ajuda e que os torna mais
torna mais responsáveis e mais
responsáveis e até mais motivados para a aprendizagem do que os estudantes que
motivados
tiveram um percurso dito normal”.
“Ganharam outras experiências”.

Têm outras experiências
No decorrer do curso no Têm outras capacidades e
Ensino Superior
potencialidades

Diferenças dos outros
alunos
(dificuldades/maisvalias)

Semelhanças com os
outros alunos
(dificuldades/mais
valias)

São mais interessados,
responsáveis, agarram as
oportunidades

“Têm capacidades e muitas potencialidades”.
“São alunos mais responsáveis, mais interessados, mais motivados, agarram melhor
as oportunidades e portanto, até apresentam tão bons ou melhores resultados do
que aqueles que seguem a via normal de ensino. Portanto, a minha experiência é
extremamente positiva.”

Apresentam tão bons ou melhor
resultados do que os outros.
“Empenho é completamente diferente, desde a participação nas aulas à resposta
Participam, respondam
atempada aos trabalhos depois ao envolvimento do ensino clínico. Portanto, são
atempadamente ao solicitado. São alunos mais maduros que sabem melhor o que querem e que por isso se empenham
alunos mais maduros que sabem o
mais para obter melhores resultados.”
que querem
Não identifica

Não identifica

2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial
Caracterização

São uma oportunidade

Valor

Deve ser dada a oportunidade

“ No IPL, portanto, nós sempre investimos e demos oportunidade a este tipo de
estudantes.”
“Não nos podemos esquecer desse público e acho que deve ser dada uma
oportunidade, é a minha opinião.”

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades

Cursos Preparatórios

As pessoas são recursos de um
país e portanto o país deve dar
oportunidade a todos de igual forma
Mais-valia para o desenvolvimento
do país

Cursos Preparatórios

Perderam hábitos de estudo, de
trabalho em grupo, de pesquisa

“E o país enquanto responsável por dar oportunidades a todos de igual forma, as
deve dar a este tipo de pessoas que são recursos.”
“Uma mais-valia para ajudar no desenvolvimento do país.”
“Perderam provavelmente muitos hábitos de estudo, de trabalharem em grupo,
de…de organizarem apontamentos, de fazer pesquisa e eu aí acho…porque também
há disciplinas específicas que precisam e são importantes para depois para o
sucesso do curso.”

4. Outras Realidades
4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países
Diferentes formas de
acesso
Outras faixas etárias

Desconhece

“Não conheço, não não”.

Desconhece

“Não conheço, não não”

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas
Não apresenta
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Anexo 4 – Transcrição das entrevistas realizadas aos estudantes do IPL

Transcrição de uma entrevista realizada a uma estudante da Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais do IPL

Dia: 26/11/2012
Duração: Das 16h15 às 17h00
Entrevistado A
Local: Leiria
Instituto Politécnico de Leiria: Escola Superior de Educação e Ciências da
Educação
Isabel Beato – Boa tarde, ah já estamos no período da tarde e eu pedia à …que
fizesse uma pequena apresentação, um pequeno resumo, para dizer quem é, e o que
faz atualmente.
Entrevistado A – Eu sou o entrevistado A, tenho 57 anos, funcionária pública, no
Ministério da Educação Interna, serve? E estou com a parte de contabilidade do CEF e
também a frequentar o ensino superior.
Isabel Beato – No Instituto Politécnico de Leiria?
Entrevistado A – Na ESECS, sim.
Isabel Beato – E qual o curso que está a frequentar?
Entrevistado A – Educação Social.
Isabel Beato – Educação Social. E em que ano está?
Entrevistado A – No terceiro.
Isabel Beato – No terceiro. Como é que ingressou no Instituto Politécnico de Leiria.
Suponho que através dos concursos, maiores de 23…
Entrevistado A – Sim, foi, através do curso m23, foi lá em cima na ESTG. Funcionava
lá em cima na ESTG e foi lá que eu fiz com a doutora Liliana.
Isabel Beato – Mas como foi o seu acesso. Ou seja quais eram as suas habilitações e
porque é que tinha deixado de estudar?
Entrevistado A – Eu deixei de estudar porque eu fiz o 11º ano. Deixei de estudar, eu
sei lá há quantos anos porque achava que não valia a pena estudar mais. Aquilo que
tinha chegava para mim. Portanto, eu casei, nasceram os filhos. E vivi sempre em
função do casamento e dos filhos. Depois os filhos casaram, saíram e achei que
estava ou que devia continuar ou retomar os meus estudos, digamos assim. E aqui
soube do processo de RVCC, fiz o 12º ano aqui no IPL. Fui informada aqui que havia
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o “M23”, inscrevi-me para o Curso Preparatório M23, fiz o M23 e fui para o ensino
superior.
Isabel Beato – Ou seja, fez, quando diz o M23, frequentou o Curso Preparatório.
Refere-se ao Curso Preparatório. Portanto, fez no Centro Novas Oportunidades do
IPL, o 12 º ano, através do RVCC. E quais as cadeiras que frequentou?
Entrevistado A – Eu, era Português
Isabel Beato – Fez Português. E como foi essa experiência?
Entrevistado A – Foi extremamente gratificante. Foi lembrar o que já não era, o que já
não me lembrava. Foi aprender obras que eu nunca pensei em retomá-las como
Saramago e outros tantos. Foi o aprender a pontuação, digamos assim, porque nós
temos que o fazer...fazer quando vamos para o ensino superior. Foi fazer o apanhado
de muitas obras e explicá-las por palavras minhas. Foi extremamente gratificante, mas
foi mesmo. Pegar num livro e lê-lo de uma maneira completamente diferente e quando
cheguei ao fim do M23, esse mesmo livro já foi lido com um entendimento
completamente diferente do que inicialmente ou seja, com muito mais conhecimento.
Como…é diferente …eu estava a ler o livro inicialmente e depois no final eu tinha um
entendimento, uma interpretação completamente do que tinha lido há dois ou três
anos atrás. Foi muito bom para mim. A discussão…tudo.
Isabel Beato – Mas diga-me concretamente quais eram as suas expectativas e
motivações para voltar a estudar. Porque é que queria estudar mais.
Entrevistado A – Era mesmo para mim. Para realização pessoal. Eu achei que estava
na altura de apostar em mim. De estar mais a par da situação atual, ter conhecimentos
que na minha altura já não ia adquirir. Não tinha nada a ver com os conhecimentos
que eu ia adquirir com os conhecimentos que tinha há uma data de anos atrás. Outras
pessoas, estar em contacto com outras pessoas, apesar de no meu emprego estar
com pessoas, estar em contacto com pessoas claro. Mas eu senti a necessidade de
voltar a aumentar os meus conhecimentos. Basicamente foi isso.
Isabel Beato – E como é que tem sido o decorrer do curso de Educação Social?
Entrevistado A – Muito gratificante, tem sido uma mais-valia em termos pessoais e
em termos pessoais porquê? Porque em termos de relacionamento, apesar de eu me
dar muito bem com a minha filha que tem 22 anos, torna-se, primeiro que tudo, tornouse uma camaradagem incrível eu com ela, porque ela está em psicologia. E então é
engraçado as nossas trocas de ideias, as nossas trocas de conhecimentos. Ela numa
psicologia mais avançada e eu menos, não tão, tão. Mas, torna-se engraçado nós
estarmos a falar as duas, ela no curso dela e eu no meu. Mas, eu a falar com a minha
filha, eu com 57 e ela com 22, estarmos a falar no mesmo pé de igualdade. Se ela
precisar de uma interpretação, eu ajudo-a a ela. Se eu precisar de qualquer coisa, ela
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ajuda-me a mim, confrontamos as nossas ideias e sai uma obra-prima incrível, coisa
que eu nunca pensei, a sério. Mesmo no entendimento, até da maneira de ver é
diferente, por exemplo as crianças, os idosos, porque eu vou para a parte de
gerontologia, para o lar. Vemos com um carinho diferente. Vemos e pensamos de uma
maneira diferente. Eu acho que, antes de iniciar o curso, nem pensar nisso, nem
pensar nisso. Somos mais, não é frias nem calculistas mas não temos o conhecimento
que estamos a adquirir neste curso, isso não.
Isabel Beato – Mas entrevistado A, que dificuldades é que sentiu? Se é que sentiu?
Entrevistado A – Senti dificuldades, senti. Senti dificuldades não em TIC, porque em
TIC, nós já, eu já tinha muita formação dada pelo meu emprego. O que eu senti mais
dificuldade foi em termos de concentração, perdia-me facilmente, onde é que eu senti
mais dificuldades?, em fazer PowerPoints. Isso sim, era uma coisa que a mim… nunca
precisei de fazer e que nos foi ensinado pelo nosso professor claro. Onde é que eu
sentia mais, o medo de não perceber as perguntas nas frequências e de ir responder
uma coisa completamente diferente, até porque a linguagem é completamente
diferente do 11º, 12º ano. Hum, em termos de tempo e de mais leitura. O tempo é
escasso, nós saímos meia-noite. Trabalho desde as 8 da manhã e chegamos a casa à
meia-noite. Portanto, se não soubermos gerir bem o tempo, a gente não consegue. As
dificuldades foram mesmo mais de, “será que aquela pergunta é para mim? E que eu
vou responder?”. Em termos de acompanhar a matéria que é dada nas aulas.
Também tenho tido a sorte de ter bons docentes, na verdade nós também temos que
dizer. Na verdade, nesse aspeto não tenho tido dificuldades para entender e perceber
o que é que eles estão a dizer. Se não entendo eu digo porquê? E eles voltam a dizer,
explicam novamente e nós ficamos a entender. Por aí em termos de matéria não, mais
em termos de PowerPoint.
Isabel Beato – E onde é que se sentiu mais à vontade?
Entrevistado A - Olhe sinto-me mais à vontade nalgumas. Educação e Formação ao
Longo da Vida. Não direi como “peixe na água” mas senti-me à vontade. A outra que
nós demos, a Introdução às Ciências Sociais. Havia várias coisas que também me
sentia muito à vontade. Eu por acaso sou franca, eu senti-me à vontade em várias
disciplinas e porquê? Pela minha…pelo meu percurso de vida já. Porque se eu tivesse
vinte ou trinta anos eu hoje, eu não digo isto por ter uma autoestima muito elevada ou
isso assim. Mas enquanto no 25 de Abril, nós vivemos o 25 de Abril, nós vivemos o
estado novo e vivemos o presente, acompanhamos uma porção de coisas e a nossa
própria vida nos deu muitos conhecimentos e cabeçadas e nós aprendemos imensa
coisa com isso. Portanto, deu-me, foi uma mais-valia eu ter 56 anos ou 55 quando fui
para ali, porque não sabia tudo, não era isso, mas havia muita matéria que estava a
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ser dada que foi mais um recordar daquilo que, em certas unidades curriculares, sem
dúvida nenhuma.
Isabel Beato – Teve equivalências através do processo de acreditação. Portanto,
quando ingressou, quando foi à entrevista para os concursos especiais para Maiores
de 23, ainda no decorrer das Provas para “Maiores de 23 anos”, teve alguma
creditação.
Entrevistado A – Não, não. Equivalência, deram-me agora aqui no curso. A
Português, digamos assim.
Isabel Beato – Mas não teve de frequentar a Unidade Curricular?
Entrevistado A – Sim, sim. Não tive de frequentar por equivalência. No meu curso
agora, no meu primeiro ano.
Isabel Beato – Relativamente aos docentes, acha que eles estavam bem preparados
para ensinar público adulto?
Entrevistado A – Sem dúvida, sem dúvida. Se tiver qualquer dúvida e pergunto uma,
duas, três e quatro vezes e estão sempre abertos, sempre com um sorriso. Nada
daquelas coisas que nós pensamos assim, “eia este “tipo” já está aborrecido em
responder”. Minimamente, dá a cara. Temos as aulas suplementares e que é uma
mais-valia também para nós. Sem dúvidas, espetaculares mesmo.
Isabel Beato – Então relativamente aos seus resultados, que obteve nas diferentes
unidades curriculares, como é que considera esses resultados?
Entrevistado A – Eu considero muitíssimos bons para mim, porque posso dizer-lhe
em termos de classificação. Tive dois 10 a disciplinas que eu podia ter tido mais, mas
por uma operação que eu tive de fazer, e houve aulas. A Economia que foi um dez e
foi a Investigação. Não por eu não ter conseguido, porque foi duas operações que eu
fiz e faltei a imensas aulas e estive de atestado médico. Tive 17, tive 16, tive um
dezoito, tive 15, 14, 13, pronto por aí fora. Portanto acho que foi muito bom.
Isabel Beato – Não lhe vou perguntar pela média porque ainda não acabou. (risos…)
Exatamente. Mas se continuar nesse caminho será de certeza uma boa média.
Portanto considera-se que tem sido uma aluna bem-sucedida.
Entrevistado A – Sim, sem dúvida, nenhuma.
Isabel Beato – Portanto, segundo o que me estava a dizer ainda há pouco e gostava
que me falasse nisso, comparando com outros como é que são os seus resultados. Se
comparar.
Entrevistado A – Se nós compararmos e aqui eu tenho um bocadinho de medo de ser
mal interpretada, mas não é isso. Se me vou comparar a uma colega minha que é
solteira, que não trabalha, infelizmente, pronto, está no desemprego e se formos a ver
eu com as minhas unidades curriculares todas feitas até agora, comparar com uma
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colega minha que é solteira, vive em casa dos pais, não trabalha e que deixou
unidades do primeiro e do segundo ainda por fazer, eu, eu sinto-me muitíssimo bem.
Com pena dela é evidente mas não estamos a falar nesse sentido. É evidente que eu
com a minha idade consegui. Portanto, se eu consegui, uma pessoa com a minha
idade, certamente ela também, consegue, consegue…
Isabel Beato – Muito bem. Costuma recomendar aos seus amigos e conhecidos o
ingresso no ensino superior ou no Instituto Politécnico de Leiria. Ou através desta via?
Entrevistado A – Através do “M23”, muitas vezes. E já consegui uma ou outra pessoa
que já foi e que vai agora. Para o ano se Deus quiser vai iniciar, no ensino superior, há
de correr-lhe tudo bem. E o meu filho para o ano também irá para o M23. Demorou 3
anos mas consegui.
Isabel Beato – Quando diz para o ano, diz também vir a realizar as Provas?
Entrevistado A – Exatamente e depois o ensino superior. Fazer o processo.
Isabel Beato – Acha que a Instituição a preparou bem e que foi uma mais-valia?
Entrevistado A – No M23? Preparou sem dúvida. A Dra. Liliana era uma pessoa
extremamente nova com um grau de exigência muito grande, muito grande, Não
desfazendo, de uma simpatia de senhora mas aquilo atenção, havia as frequências.
Havia a frequência surpresa. A gente chegava lá e sabíamos que nesse dia íamos
fazer por frequência. Portanto, tínhamos que nos preparar, tínhamos imensos
trabalhos para casa. E no final, o nosso exame digamos assim, foi fazer o PowerPoint
baseado num assunto que nós achássemos interessante e debatê-lo ali para depois
termos a nossa classificação. Eu por acaso escolhi o Saramago. E digo-lhe que foi um
dia passado na ESTG a fazer Provas e a debater o trabalho que tínhamos feito. Foi, foi
muito puxado, mas foi muito gratificante.
Isabel Beato - Gratificante, portanto concorda que haja uma preparação?
Entrevistado A - Sim, sim, sim. Até porque nos vai ajudar muito depois. Até porque
nós já estamos na nossa escola, digamos assim. Nós já estamos no IPL. Nós já
sabemos que saímos de onde estamos a fazer a preparação para irmos para uma das
Escolas do IPL, digamos assim, ou vamos para a ESTG, ou vamos para a ESECS,
como eu fiz, ou vamos para Peniche, ou para …Aquilo é familiar, eu acho que nos
ajuda bem inicialmente e depois quando vamos para a…a chamada, nós tivemos uma
boa receção por parte da Escola. Nós tivemos uma boa receção na ESECS. Foi falado
como é que iria ser na Escola, vamos lá a hierarquia. Foi-nos dada a conhecer a
Escola. Onde era o refeitório, a biblioteca e por aí fora e depois tivemos uma reunião
com os coordenadores de curso e depois é engraçado porque entre colegas ali, eu só
posso falar da ESECS. Os mais velhos ou seja os que estavam no segundo e terceiro
ano, depois também nos encaminharam para “tens que ir fazer o cartão para a
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biblioteca, por causa dos livros”, “tens que ir tirar a senha “, “aqui é a reprografia”,
também nos ajudaram muito, é uma escolinha. Sem ser grande como é a outra, mas
torna-se um bocado familiar, sabe? Talvez por isso tivesse sido também uma
motivação, eu nunca me senti, nem nunca ninguém me fez sentir, nem inclusive a
minha turma, sou muito bem aceite na minha turma, apesar de ser a mais velha, claro,
todas elas são, uma ou duas com quarenta e o resto tudo com trintas e vintes e por aí
fora. Nunca ninguém me fez sentir diminuída. Nunca ninguém o que foi para mim.
Muitíssimo bom e digo-lhe levantou a minha autoestima e muito e pelo contrário até
me pedem conselhos, que é engraçado.
Isabel Beato – Que bom! Então não acha necessário que os alunos “Maiores de 23
anos”, terem um acompanhamento diferente, diferenciado?
Entrevistado A – Não, não há necessidade nenhuma. Não há mesmo.
Isabel Beato – Para a sua vida pessoal ou profissional, há reflexos ou não do seu
investimento? Do que está a fazer?
Entrevistado A – Vai, vai haver. Futuramente, agora ali no CEF não. Mas eu posso,
agora no meu futuro, como já estou no terceiro ano. Vejo isto completamente diferente
de quando eu entrei para o primeiro. Eu vejo-me já a sair do meu emprego, a fazer
voluntariado num lar, num hospital, num lar de idosos, a dar um bocadinho do meu
melhor, ajudar. O simples facto de falar com eles, coisa que eu antigamente só estava
a pensar usar o curso quando me reformasse. Agora já não, já há o bichinho de estar,
a exercer as funções de…Então, já começo a ver, hospitais, lares onde eu posso ir dar
um bocadinho de mim como voluntária antes de ir para a aposentação.
Completamente diferente
Isabel Beato - Estamos quase a chegar ao fim deste guião e no fundo a ultima
questão tem mesmo a ver com se quer deixar algum comentário ou adicionar algo
aquilo que nós conversamos agora aqui ou …
Entrevistado A - …Eu acho, é que devia haver mais campanhas de sensibilização.
Muito mais campanhas de sensibilização. No sentido de as pessoas com mais idade,
não terem vergonha, não terem medo de avançar. Não se sentirem diminuídas por
irem pelo “M23” e de estarem ao pé de gente mais nova. Eles não nos tratam mal,
muito pelo contrário, até nos levantam a autoestima com várias coisas. E para nós,
nós, é muitíssimo bom porque nós temos uma visão, começamos a ter uma visão
completamente diferente, mas completamente diferente das coisas que tínhamos até
aqui. Só que é pena que não haja campanhas de sensibilização. Não sei mas fazer
qualquer coisa, de maneira a mostrar, principalmente às mulheres, hum, mulheres e
homens, mas pronto mostrar às pessoas de mais idade que são capazes e são
capazes de o fazer e saber gerir o tempo. É evidente que estamos super ocupadas
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mas depois também temos as férias de Natal, temos as férias da Páscoa, temos as
férias de Carnaval, temos as nossas férias, temos tudo e que é bom para nós, em
termos de nós mesmo. Crescermos nós próprios para termos mais conhecimentos. De
olharmos para…de termos um conhecimento, de acompanharmos os nossos filhos de
uma maneira completamente diferente ou de acompanharmos os nossos netos. Que é
como eu agora faço. Acompanho os meus netos. Os meus netos falam-me em coisas
que eu possivelmente há três ou quatro anos atrás era capaz de não os conseguir
acompanhar. Ou de estar a ver um programa sobre um determinado assunto que
naquela altura eu iria ter dificuldades em acompanhar e agora que estou muito mais à
vontade. Sou capaz de falar com o meu marido que é médico em assuntos que eu
antigamente sinceramente, não era. Não que eu não me interessasse, não me
interessava porque eu não os conseguia acompanhar. E hoje já sou capaz de ver, por
exemplo uma notícia no jornal, que antigamente eu nem valia a pena olhar para aquilo,
não era que não conhecesse ou não gostasse de estar informada mas não tinha
conhecimentos para e aí não vale a pena…não tinha conhecimentos para …e depois
os docentes falam, os alunos falam, os colegas falam, temos que fazer pesquisas,
temos que ler muito. E aí o assunto parece que já é familiar e parece que já
entendemos aquela continuação. Portanto, eu acho que tem de haver muito mais
campanhas de sensibilização para as pessoas irem para a frente com os estudos e
fazerem por elas próprias.
Isabel Beato – Portanto há público ainda por descobrir?
Entrevistado A – Sim, sim.
Isabel Beato – Olhe Entrevistado A, obrigadíssima por esta conversa e por toda a
entrevista, por ter aceitado e por ter colaborado. E para si desejo-lhe também as
maiores felicidades, para chegar ao fim da sua tarefa.
Entrevistado A – Nada, nada, para si também. E está quase, tá quase…
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
estudantes.
Subcategoria
1. Perfil dos Alunos
1.1. Características Gerais

Explicação

Excertos da Entrevista A

Idade

57 anos

Trabalhador

Funcionária pública

Curso Superior

ESECS - Educação Básica - 3º ano

Habilitações

Fiz o 12º ano aqui no IPL pelo RVCC

Porque deixou de
estudar

Não viu interresse em continuar

Achava que não valia a pena estudar mais

2. O que espera obter:Expectativas/Motivações
Expectativas

Ter conhecimentos; apostar em mim
Questão pessoal

Motivações

Realização pessoal

3. Sentimentos no decurso: Dificuldades/facilidades-Sucesso
Dificuldades

Concentração, Medo de Falhar e falta de
tempo

Senti dificuldades, senti; em termos de concentração;fazer Pow er Points, o medo de não perceber as
perguntas nas frequências;, em termos de tempo e de mais leitura

Facilidades

O percurso de Vida facilita. È recordar

Camaradagem incrível com a minha filha; muito gratificante;sinto-me mais à vontade nalguma;pelo meu
percurso de vida já;havia muita matéria que estava a ser dada que foi mais um recordar, Havia muita
matéria que estava a ser dada que foi mais um recordar

Repetem as matérias

A sorte de ter bons professores;espectaculares mesmo;eles voltam a dizer, explicam novamente

Comparação com os alunos mais novos

Muitissimos bons para mim

Acreditações

Sim a Português

Professores
Resultados obtidos
Média

Com a minha idade consegui

Sucesso

As minhas unidades curriculares todas feitas até agora

4. Contributos das IES
4.1. Curso Preparatório
O Curso Preparatório ajuda muito

Curso Preparatório M23. Preparou sem dúvida;Até porque nos vai ajudar muito depois. Foi muito
puxado mas foi muito gratificante

Recomendações

Está a incentivar o filho

Já consegui uma ou outra pessoa que já foi e que vai agora

Contributos para a vida
pessoal

Vai fazer voluntariado

Vai haver; a fazer voluntariado num lar, num hospital, num lar de idosos, dar um bocadinho do meu
melhor, ajudar

Mais campanhas de sensibilização

Devia haver mais campanhas de sensibilização, muito mais campanhas de sensibilizaçãopessoas
com mais idade terem, não terem vergonha, não terem medo de avançar. Não se sentirem diminuídas
por irem pelo m23 e de estarem ao pé de gente mais nova;para termos mais conhecimentos;mais
campanhas de sensibilização para as pessoas irem para a frente com os estudos e fazerem por elas
próprias.

Preparação anterior

5. Considerações Finais
5.1. Recomendações

Comentários finais
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Transcrição de uma entrevista realizada a uma estudante da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do IPL

Dia: 26/11/2012
Duração: Das 16h15 às 17h00
Entrevistado B
Local: Leiria
Instituto Politécnico de Leiria: Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Isabel Beato – Vamos começar a nossa conversa e começo já por lhe agradecer a
disponibilidade e a primeira questão que tinha para lhe colocar era que me falasse um
pouco de si.
Entrevistado B – Eu chamo-me Entrevistado B, tenho 33 anos, feitos em Julho, sou
casada, tenho uma menina que vai fazer 14 meses que vai fazer este mês. Andei no
Curso M23 grávida. No curso estava no início da gravidez. Estou desempregada.
Trabalhava num escritório, empregada de contabilidade. A empresa entrou em
insolvência precisamente na altura em que entrei a licença de maternidade. Trabalhei
lá cerca de 8 anos, mas já tinha trabalhado lá antes. Trabalhava na parte da
contabilidade, trabalhava num gabinete e dava apoio a várias empresas e essa foi
uma delas e então fiquei lá cerca de oito anos, sem ser na empresa mais dois anitos.
Ali naquele sítio porque já trabalho bem à vontade há mais de 10 anos.
Isabel Beato – Isso é bom. Vai acumulando. E relativamente ao seu percurso escolar?
Que habilitações é que tem?
Entrevistado B – Eu tenho o 12ºano e ainda concorri ao ensino superior. Queria aqui
à Escola de Saúde. Depois desisti por completo, não tive nota. E depois estava a
frequentar um curso de formação profissional, contabilidade neste caso. E nessa altura
estava um colega meu também a tentar engenharia informática e eu fiquei desiludida
porque a média para entrar no meu curso era muito superior à média dele e ele
conseguiu aceder e eu não. E eu decidi “não, não vale a pena”. O curso dele tinha
vagas e o meu não tinha. Era completamente diferente. Nessa altura, o curso de
enfermagem era relativamente recente. E foi mesmo a partir dessa altura, eu estava a
tirar um curso profissional, aquilo envolvia contabilidade e eu tinha saído do ensino
secundário, da área de humanísticas, comecei o curso profissional que não tinha nada
de humanísticas, aliás de científico naturais. Então a partir daí comecei a gostar e
segui a área de contabilidade mesmo.
Isabel Beato – Então tentou aceder ao ensino superior Há alguns anos, depois não
conseguiu. Recentemente como teve conhecimento das Provas maiores de 23?
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Entrevistado B – A empresa onde eu trabalhava era na Marinha Grande e eu vi numa
altura um cartaz enorme afixado, sobre a Escola D. Dinis - Instituto D. Dinis na
Marinha Grande, estava a anunciar esse tipo de cursos e eu telefonei para lá e de lá
disseram-me o valor das propinas. As propinas eram mesmo exorbitantes e lembro-me
que nesse mesmo dia, vi um cartaz idêntico mas do IPL, e “deixa-me cá telefonar”.
Telefonei para o IPL, pedi informações e foi a partir dai que se desenvolveu o
processo todo de inscrição e pronto.
Isabel Beato – Para o Curso Preparatório?
Entrevistado B – Exatamente. Fiz logo a inscrição, o valor das propinas era muito
inferior. Era a Zona de Leiria e eu moro perto de Leiria. Era muito mais fácil para mim
estudar perto de casa e então optei por ficar no IPL, é mesmo assim.
Isabel Beato – e o objetivo da licenciatura quando se inscreveu já eram...
Entrevistado B – Sim, sim, contabilidade e finanças
Isabel Beato – Pronto longe da matemática, preparei-me em Economia e como já
tinha o 12ºano não me preparei em Cultura geral.
Isabel Beato – E gostou da experiência do Curso Preparatório?
Entrevistado B – Foi, porque para já eu já estava a sentir necessidade de continuar a
estudar, foi uma experiência muito boa, porque estava finalmente a tentar entrar no
ensino superior e a fugir à monotonia do dia-a-dia, que é mesmo assim. Gostei muito
mesmo muito. E depois tive logo uma turma com pessoas excelentes. As professoras
foram também excelentes. Foram tudo coisas que vieram estimular. Dar um empurrão
que às vezes é necessário.
Isabel Beato – Ficou dispensada com a nota e não realizou as Provas maiores de 23?
Entrevistado B – Não, não realizei. Só fui mesmo à entrevista final e depois
candidatei-me aos concursos especiais
Isabel Beato – Quando entrou na Licenciatura há um ano atrás o que é que sentiu
Entrevistado B?
Entrevistado B – Foi uma diferença, é assim nós no Curso preparatório já tínhamos
necessidade de acelerar o ritmo de aprendizagem. No secundário não é assim, e
quem já vinha do secundário há tanto tempo era um ritmo de ensino completamente
diferente. Eu lembro-me que no secundário nós estávamos nas aulas, e ouvíamos o
professor falar horas seguidas e chegamos ali é uma coisa totalmente diferente,
somos apresentados, há acetatos, o material é totalmente diferente também, para
melhor. E então eu achei tudo diferente, e tivemos o intermédio, por exemplo o
português que nos foi mostrar o que seria a própria licenciatura. Só que o ritmo de
aprendizagem foi muito acelerado, muito acelerado mesmo.
Isabel Beato – Frequenta uma turma de pós-laboral?
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Entrevistado B – Pós-laboral, andam muitos alunos maiores de 23. Como em todo o
lado, fazem-se logo grupinhos. E uma vez que a minha turma do curso preparatório
queriam quase todos Contabilidade e Finanças, temos ali um grupito que funciona
bem e depois claro entram sempre pessoas de fora. Damo-nos todos muito bem, é
uma boa turma mesmo.
Isabel Beato – Em termos de integração académica não sentiu dificuldade?
Entrevistado B – Mas eu acho que o Curso preparatório serviu mesmo para isso.
Acho que foi uma preparação a todos os níveis, já não foi estranho, já não estávamos
num sítio novo, já o método de ensino já não era tão novo, já tínhamos tido uma breve
apresentação daquilo que seria, já não era um choque tão grande. Tenho a certeza
que se tivesse entrado diretamente na licenciatura, havia um choque. Eu estava
habituada a estar numa cadeira e ouvir falar. Se me apresentavam acetatos e de
repente vem com diapositivos, computadores à nossa disposição para tudo e mais
alguma coisa. E assim não tivemos um choque, foi muito bom mesmo.
Isabel Beato – Ao nível das dificuldades e acompanhamento das matérias? Para além
do ritmo acelerado.
Entrevistado B – É assim, eu creio que é um ritmo acelerado, mas não é isso que nos
impede de avançarmos na unidade, falta-nos é muitas vezes o tempo para estudar,
porque mesmo que a matéria seja difícil, nada é impossível, não são impossíveis de
alcançar, na minha opinião. Precisamos é muitas vezes de mais tempo para estudar e
a vida pessoal não nos facilita muito. Eu conheço muita gente da minha turma que eu
conheço, e que às vezes vejo, principalmente mulheres, tem família, tem filhos, tem a
casa tem tudo, se eu, neste momento consegui arranjar part-times e é-me difícil,
imagine as pessoas que não são part-times mas a tempo inteiro, tem que fazer uma
boa gestão do tempo para que chegue para tudo. E portanto não é uma questão de
dificuldade da matéria, de aprendizagem. É mesmo a falta de tempo para poder
estudar.
Isabel Beato – Mas em termos dos resultados, atingiu bons resultados.
Entrevistado B – Eu atingi bons resultados, no primeiro semestre tive melhores
resultados do que no segundo e apanhei o primeiro ano de vida da pequenita que é
sempre mais complicado, a fase dos dentitos, das cólicas, constipações e isso e tive
bons resultados. Mas tenho esperança, que agora os próximos tempos sejam
melhores, o meu objetivo não é só tirar o curso mas tirar o curso com uma média boa.
Isabel Beato – Que notas é que tirou?
Entrevistado B – Tive 17 a Contabilidade, tirei agora 12, tive 15, 16, 13, pronto à volta
disso (risos). Foram boas notas, no segundo semestre espero muito melhores. mas
não é desanimador.
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Isabel Beato – Acha que tirou piores notas do que os seus colegas que são alunos
jovens alunos e profissionais do estudo?
Entrevistado B – Ai não, considero que mesmo aqueles que tiveram piores notas são
muito superiores aos alunos de 18 anos, garantidamente. Fazemos a comparação
com as turmas de dia e as turmas de noite e garantidamente as nossas piores notas
são as melhores notas de muitos deles. É mesmo assim. É preciso abdicar de muitas
coisas para e eu lembro-me quando tinha a idade deles 17 ou 18 anos, não
pensarmos nisso. Nem darmos o mesmo valor, nem valor ao estudo, é a tal coisa às
vezes é só passear livros.
Isabel Beato – O que é que lhe pareceu apesar de tudo mais difícil ao momento?
Entrevistado B – A minha foi conciliar e arranjar tempo para estudar, é mesmo a
maior dificuldade porque é como lhe digo, apanhei a pior fase da minha pequenita, e
fui para algumas frequências com algumas diretas, enquanto as minhas amigas…no
meu caso foi tempo para estudar.
Isabel Beato – Consegue-me dizer mesmo assim, qual foi a disciplina que mais
gostou e que para si foi a mais fácil?
Entrevistado B – A disciplina que eu mais gostei, deixe-me pensar, eu gosto de tudo,
o que é cálculos, métodos quantitativos, gostei muito, tive métodos quantitativos no
primeiro semestre, tive contabilidade, gostei muito de estatísticas. Não tirei finanças,
foi a cadeira que deixei para trás, por uma questão de opção. Era uma cadeira que
gostava de desenvolver. Não gostava de tirar por tirar, gostava de tirar e perceber
aquilo que estou a fazer e gostei, apesar de não ter feito a cadeira, gostei. E no fundo
todas elas foram interessantes. Mas difícil, difícil, foram as técnicas de informática no
primeiro semestre, mas não pela matéria em si, mas pela forma em como foi
lecionada, pronto. Na minha opinião e na maioria dos meus colegas, a pessoa que
escolheram para dar a cadeira, não foi a mais indicada. Ela não tinha noção que não
éramos alunos do dia, que trabalhávamos, que vínhamos cansados. Não era pedir-lhe
a ela, que andássemos a par de caracol. Mas era pedir-lhe a ela, que parasse um
bocadinho, fizesse uma pausa e esclarecesse as dúvidas. O objetivo dela era dar a
matéria, percebêssemos ao não o objetivo era dar a matéria. Enquanto tínhamos um
outro professor que dava a mesma unidade, e consegui dar a unidade com as pessoas
a perceberem. Eu, eu fiz exame com esse professor, tirei as dúvidas com esse
professor, e consegui fazer a cadeira com 17, que é mesmo assim, e com ela não
consegui fazer, pura e simplesmente. Não era uma questão de não saber a matéria,
era como ela dava a matéria e ela acabou por sentados na sala, já não conseguíamos
fazer, ficávamos pressionados e já não conseguíamos fazer, era um bloqueio. Foi
mesmo a cadeira onde senti mais dificuldades.
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Isabel Beato – Não está arrependida, voltaria a fazer o mesmo que fez?
Entrevistado B – Exatamente.
Isabel Beato – E recomenda aos seus familiares e amigos?
Entrevistado B – Eu recomendo, eu recomendo. É assim, o meu marido que está a
fazer o 12º ano nas novas oportunidades, mas ainda não anda, temos que conciliar,
uma vez que eu estou a estudar à noite, ele deu-me prioridade a mim, e depois passa
ele. Mas aconselho, vivamente. E gostava que ele depois de fazer o 12º ano, entrasse
num curso superior.
Isabel Beato – Já estamos praticamente a finalizar, gostaria de dar alguma sugestão
ou dizer algo?
Entrevistado B – Não tenho nenhuma sugestão, enfim, acho que todo o processo
consegue completar, pelo menos na minha parte não houve nada que falhasse, o que
é excelente. A parte do Curso Preparatório foi uma grande ajuda mesmo. Foi aquela
preparação para o que havia de vir a seguir.
Isabel Beato – Da minha parte agradeço-lhe o contributo, é um grande contributo. Da
minha parte, desejo-lhe as maiores felicidades, porque um ano já passou e os outros
que certamente, também passarão rápido.
Entrevistado B – É o que costumo dizer aos mesmo colegas se já passou um ano, já
não vale a pena desistir, só faltam mais dois. Fazemos mais esse sacrifício, porque há
muita gente que deseja por tudo para fora e desistir por completo e não tem força de
vontade para continuar. E é mesmo isso, é olharmos para trás e pensarmos caramba
já fizemos um ano! se conseguimos abdicar de tanta coisa para fazermos um ano,
tentarmos fazer mais um esforço e mais dois anitos.
Isabel Beato – É preciso não parar.
Entrevistado B – Nós já nos conhecíamos, no curso preparatório vim ter consigo,
porque estava grávida, para adiar o exame e foi possível, segui tudo o que me disse
para fazer e bateu certo.
Isabel Beato – Obrigada Entrevistado B.
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
estudantes.
Subcategoria
1. Perfil dos Alunos
1.1. Características Gerais

Explicação

Excertos da Entrevista B

Idade

33 anos

Trabalhador

Desempregada. Trabalhava num escritório, empregada de contabilidade

Curso Superior

ESTG - Contabilidade e Finanças - 2º ano

Habilitações

Tenho o 12ºano e ainda concorri ao ensino superior. Queria aqui a escola de enfermagem.

Porque deixou de
estudar

Não entrou no curso pretendido e ficou
desiludida

Um colega meu também a tentar engenharia informática e eu fiquei desiludida porque a média para
entrar no meu curso era muito superior à média dele e ele conseguiu aceder e eu não. E eu decidi,
não, não vale a pena

2. O que espera obter:Expectativas/Motivações
Expectativas

Trabalhou na área do curso, a empresa
faliu;

Tirar uma licenciatura para encontrar um emprego

Quer valorizar-se

Eu já estava a sentir necessidade de continuar a estudar, foi uma experiência muito boa, porque
estava finalmente a tentar entrar no ensino superior e a fugir à monotonia do dia a dia.

Motivações

3. Sentimentos no decurso: Dificuldades/facilidades-Sucesso
Dificuldades

Ritmo acelerado, falta tempo para estudar;

O ritmo de aprendizagem foi muito acelerado, falta-nos é muitas vezes o tempo e e a vida pessoal
não nos facilita muito.conciliar e arranjar tempo para estudar

Facilidades

Conciliar com a vida familiar.

Eu gosto de tudo

Dão um empurrão

As professoras foram também excelentes. Foram tudo coisas que vieram estimular. Dar um empurrão
que ás vezes é necessário.

Atingi bons resultados

Comparação com os mais novos (não sou burrinho)

Acreditações
Professores
Resultados obtidos
Média

Comparação com os alunos mais novos

Garantidamente as nossas piores notas são as melhores notas de muitos deles

Sucesso

Comparação com os alunos mais novos

Foram boas notas, no segundo semestre espero muito melhores. mas não é desanimador.

4. Contributos das IES
4.1. Curso
O Curso Preparatório é uma mais-valia

Acho que foi uma preparação a todos os níveis, já não foi estranho, já não estávamos num sítio
novo, já o método de ensino já não era tão novo, já tínhamos tido uma breve apresentação daquilo
que seria, já não era um choque tão grande.

eu recomendo. È assim, o meu marido que
está a fazer o 12 ºano nas novas
oportunidades, mas ainda não anda, temos
que conciliar

Está a incentivar uma colega

Contabilidade e Finanças

Continuar no mercado

O Curso Preparatório é uma mais-valia

Curso Preparatório foi uma grande ajuda mesmo. Foi aquela preparação para o que havia de vir a
seguir.

Preparação anterior

5. Considerações
5.1. Recomendações
Recomendações
Contributos para a vida
pessoal

Comentários finais
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Transcrição de uma entrevista realizada a um estudante da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do IPL

Dia: 26/11/2012
Duração: Das 16h15 às 17h00
Entrevistado C
Local: Leiria
Instituto Politécnico de Leiria: Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Isabel Beato – Bom dia, começo-lhe por pedir para fazer uma pequena apresentação,
um pequeno resumo, para dizer quem é, e o que faz atualmente.
Entrevistado C – Tenho 49 anos e em termos de percurso académico, estudei antes
de entrar. Fiz o 7º ano do liceu e sim fiz formação, higiene e segurança no trabalho, de
nível III.
Isabel Beato - A questão é o porquê do seu desejo de aceder ao ensino superior….Já
me explicou ante…tinha a ver com uma vontade anterior.
Entrevistado C - Portanto, faltava era aquele estímulo, “eu sou capaz”, porque é
sempre interessante, não é uma pessoa com quase 50 anos, que depois se sente bem
com uma profissão pela frente, ainda por cima eu como técnico de contas, fazer
cadeiras que nos possam desvalorizar em termos de conhecimentos. Eu fiquei
satisfeito por ter 18 à cadeira de contabilidade, não foi pelo facto de ser a melhor nota,
mas pelo facto de “este individuo está a fazer alguma coisa” não é? a nível profissional
sentia-me bem, porque ao nível das matemáticas, já era o calcanhar de Aquiles, já no
7º ano mas a nível de emprego, está fora de questão, para tirar o curso tenho de as
fazer.
Isabel Beato – E quando pensa numa licenciatura, para além da autoestima que
estará ai implícita, em termos de carreira, ela vai-lhe trazer algo de novo?
Entrevistado C – Trazer traz sempre, não é? Como lhe dizia…o facto de nos sentirmos satisfeitos com nos próprios, conseguirmos mais um degrau, nesta, nesta vida,
era as razões que eu estava a apontar. Parece que isso não vai acontecer em relação
aos técnicos de contas. Mas de facto, se realmente a ordem fosse criada e se só
admitissem licenciados, eu estava fora porque sou técnico de contas. Se calhar
deixava de haver técnicos de contas nível III e passava a haver técnicos de contas de
nível 4 e 5. E portanto isso era uma forma de continuar no mercado de trabalho no
máximo das potencialidades e competências. Era o objetivo da licenciatura. O título
agora para mim já vem tarde. Quer dizer, já não é pelo título do "Dr." que a licenciatura
me vai servir. Mas claro que é sempre, ficamos com uma pontinha de orgulho. Vale
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sempre a pena. São conquistas. Eu digo sempre aos meus colegas. Cada disciplina
que eu faça, cada cadeira, são conquistas que eu já não esperava fazer. É um sinal +.
Isabel Beato – Como é que obteve conhecimento das Provas M23?
Entrevistado C – Foi por já sabia que havia, porque vinha nos jornais e isso assim,
mas houve uma pessoa que eu conheci e que já estava na junta, que é funcionária da
Câmara que me disse:” eu vou-me inscrever, inscreve-te tu também”. E eu acabei
também por aceitar, porque nos sentimos também mais protegidos. Outro também que
é meu colega, presidente da junta dos Parceiros, o Zé Carlos, também entrou pelo
m23. Mas que acabou…ao fim do primeiro semestre, não chegou a acabar o primeiro
semestre, não resistiu. Mas agora vai-se inscrever outra vez. Mas sabe que isto é uma
coisa que vai demorar muito tempo para ele. Mas lá está através dessa que acabou
por se inscrever. E agora sou eu que a ando a incentivar a inscrever-se no m23, o que
ela não fez há alguns anos atrás. Vi que havia essa possibilidade e depois houve esse
incentivo. Acabou por não entrar e agora sou eu que a estou a incentivar.
Entrevistado C – Fiz o Curso Preparatório “M23”. Podia não o ter feito, porque já tinha
o 12 º ano, mas achei que era uma preparação. Preparei-me em Economia, estava
dispensado em Cultura Geral, mas lá está achei tão interessante que não faltei a
nenhuma aula, fui às aulas todas. Fui de vontade, achei interessante. Fui só fazer
exame. Porque havia ali um imbróglio qualquer com a professora.
Isabel Beato – Gostou da experiência do Curso Preparatório
Entrevistado C – Gostei, gostei. É assim, essa questão do exame, eu não…Claro que
eles ao garantirem o acesso, é o mesmo que dizer que mesmo que vás a exame
passas. Ficou no ar esta ideia. Mas claro que eu tinha a consciência que era um curso
preparatório para o exame. Mas houve aquela, penso eu, ou pensava…também era
interessante para o IPL ter o máximo de alunos possível, porque as Escolas também
se fazem com as salas cheias. Mas lá está, acho que a atitude foi boa, porque
resolveu-se aquele imbróglio do garantir. Pensamos nós alunos, ou formandos, que se
tinham partido as regras do jogo. Portanto nesse aspeto acho …mas para mim era
claro uma preparação para o exame. Eu estava consciente. O que aprendo com os
mais velhos. O que aprendo, é com experiencia e com os mais novos, está sempre a
aprender, “não dá assim”, “porque é que não faz assado”. Eu chamo sempre mais
pelos mais novos do que pelos mais velhos.
Isabel Beato – Depois do Curso Preparatório, candidatou-se aos concursos especiais
e depois de entrar no curso como é que se sentiu?
Entrevistado C – Exatamente. Senti-me satisfeito. Aquele grau de satisfação “Olha
entrei na Universidade” não passamos por aquele processo que os mais novos
passam, a “ Excitação” as farras, as noites etc…passa tudo ao lado, mas sem
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problemas. Embora o convívio e a interação seja bastante grande e digo eu, sinto isso.
Independentemente das idades a entreajuda é maior do que com os “miúdos”, se
assim posso chamar.
Isabel Beato – Ao nível da integração académica. Em alguns casos pode ser inibidor.
Entrevistado C – E é. Eu não passei por essa situação aqui no IPL, porquê? Porque
já tinha passado por isso há dois anos atrás no ISLA. Porque era aquilo que eu dizia
há pouco. O facto de nós sermos entre aspas “Maduros”, provoca em nós esta reação
“eu não quero fazer más figura”. Quer dizer, há essa questão e isso pode inibir. Mas
quando depois começamos a interagir com os colegas. Isso depois desaparece.
Isabel Beato – Ao nível de dificuldades e acompanhamento das matérias em
concreto, sentiu dificuldades em alguma cadeira?
Entrevistado C – Sim senti, nas matemáticas. Aquele curso em que eu queria
inscrever-se com algum gosto, era a higiene e segurança. Vocês também têm uma
licenciatura. E não me inscrevi, em higiene e segurança porque teoricamente, também
era uma área que me tinha servido, ligado à construção, há muito trabalho para fazer
nesta área. Ainda será um nicho de mercado interessante. E eu consegui com as duas
vertentes fazer contabilidade e a higiene e segurança, porque é um mercado que está
para ser explorado. O que é que está por detrás da higiene e segurança, matemática,
e na contabilidade era métodos quantitativos. Foi portanto, a primeira reação que eu
tive. Assim, quando na entrevista me disseram “mas olhe que você vai ter muita
matemática”. Pois, mas não está lá escrito matemática. E métodos quantitativos e
técnicas empresariais, é outra coisa. Bom, é matemática. Fui às aulas e mostrei logo
esta dificuldade à professora. Já deixei a matemática há 30 anos e portanto, isto não
pode ser só ir às aulas, ou com estudo…eu tenho de começar. E depois, pedi ajuda a
uma professora para me começar a dar matéria do 8º e do 9º ano, para eu começar a
ir buscar as bases. Portanto, a primeira dificuldade que senti no primeiro semestre foi
nos métodos quantitativos e nas TIC, porque desvalorizei. Pensava que sabia mexer
nos computadores e que sabia mexer no Excel e depois faltei a umas aulas…achava
que sabia “ASAQ” e depois desconhecia que havia Micros e Macros, então no primeiro
exame tive 7 e no segundo que já sabia mais tive 2. Portanto, no primeiro semestre
ficarem essas. No segundo semestre, e que vou agora tentar TIC para a semana. O
segundo semestre, foi um semestre complicadíssimo, eu e os meus colegas sentimos
um semestre muito pesado, acelerado e muito exigente. A estatística, tive que por de
parte, porque estava ao nível dos métodos. Finanças empresariais, senti que
conseguia lá chegar mas, senti que precisava de conhecimentos de matemática para
ter um raciocínio mais rápido e portanto pus essas de parte para me dedicar às outras
que são teoricamente de mais estudo. As outras fiz, falta-me fazer contabilidade,
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porque lá está, no primeiro semestre 18, os colegas a dizerem-me que “é pá, tens de
tirar o curso”, e eu não me sentia preparado nem para tirar 10. Então tive de ter
coragem para ir estudar e ir a exame na próxima 4ª feira. Mas é assim, independente
das que ficaram para trás, acho que o saldo é positivo. O que é que estou a pensar
fazer, contabilidade e TIC, para ver se sou capaz e vou aos serviços académicos.
Agora que não estava a pensar recandidatar-me…vou pedir para me prolongarem isso
por 4 ou 5 anos. Acho que agora é possível fazer isso. E vou tentar fazer 2 ou 3
cadeiras, para ir recuperar, as outras vão ficando para trás. Tá a ver? Quero estar na
mesma ocupado das 6 à meia-noite mas com menos disciplinas. Eu já tenho créditos
suficiente para passar para o 2º ano mas não quero ter…então quer dizer vou ter
técnicas empresariais 2, então quer dizer se eu ainda não fiz a 1. Quero apanhar isso,
senão nunca mais lá chego. Enquanto eu agora tenho a consciência que a matemática
foi o calcanhar de Aquiles. Enquanto eu não perceber este cálculo matemático, nunca
mais vou acabar a licenciatura. Portanto, preciso de tempo, como eu costumo dizer
aos meus colegas. Vocês têm de se aplicar, e de estudar porque tem três anos para
fazer o curso. Eu não tenho o resto da minha vida. Já estava fora dos meus planos, já
estava fora do meu projeto de vida. Portanto, tudo o que vier agora para mim dá-me
gozo. O que quer que eu faça, dá-me prazer. Portanto, vocês não, é para
trabalharem…
Isabel Beato – Então até ao momento, o que é que foi mais difícil?
Entrevistado C – Isso é terrível. Veja, temos a vida profissional. Não podemos
abandonar porque se não, não temos a vida suficientemente estável para que não seja
preciso fazermos nada. Ainda por cima para mim, que é preciso cumprirmos com os
prazos, cumprirmos com os clientes. E depois sou presidente de junta. Pensar em não
me recandidatar era para por os estudos à frente de tudo. Claro que férias, família,
isso tudo morre um pouco. O que é que eu sinto, é levantar-me todos os dias às 6:45h
para por a miúda na escola, trabalho, junta, depois IPSS que me arranjaram, que
embora, não estando diretamente ligado, precisam do meu apoio. Às 6 horas ir para a
Escola, podia ser às 6:30, mas arranjar lugar e não arranjar...É assim, foi um ano
alucinante. O meu colega dos Parceiros, o Zé Carlos, disse-me, “eu tive de parar,
porque eu estava a agastar”. Quer dizer, claro que o tempo para estudar acaba por ser
muito reduzido. Se parte dos serões que podíamos estar envolvidos, ainda estão
ocupados com outras coisas…
Isabel Beato – Bem percebo que a cadeira que lhe deu mais gozo foi a …
Entrevistado C – Contabilidade, pois com a Natália Canadas. Foi colega do meu
irmão, que é a supra suma da contabilidade em termos de exigência, conhecimentos,
etc…tive umas cadeiras com ela. Talvez mais elementar em conhecimentos do que
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personalidade em si. Mas claro que um 18 dá sempre gozo a qualquer aluno mesmo
que o resto das cadeiras sejam…Eu não sei se ele fez o m23, o Bruno Silva, onde é
que ele andou estes anos todos, porque aquilo são 18 e 19 a tudo. Uma coisa
extraordinária. Não é normal, uma pessoa com 47 ou 48 anos para tirar notas
daquelas. Eu dizia-lhe a brincar “mas onde é que tu andastes estes anos todos?”. É
certo que ele já tinha andado em arquitetura…engenharia mecânica…No princípio
estava a ter dificuldades a estatística e contabilidade. Então a D. Bárbara, um familiar,
dizia-lhe “você quando der o clic, vai lá”. Depois não percebia, queria desistir e depois
19.
Isabel Beato – Em termos de sucesso. O que lhe parece? Têm tanto sucesso as
pessoas que entram via normal ou as pessoas que têm mais idade?
Entrevistado C – Daquilo que estou a sentir, dos meus colegas que entrarem pela via
normal, foram pessoas já rebuscadas, pessoas que têm o 12º ano. Nós se calhar
somos pessoas mais aplicadas, porque também não vejo neles notas, mesmo nos
mais novos não vejo neles notas que justifiquem. Quer dizer, “estás fresquinho ainda
porque fizeste o 12º ano”. E nós sentimos que nós temos melhores notas. Para já a
mim dá-me algum gozo saber que não sou tão burrinho quanto isso…tenho
capacidades cognitivas que ainda tem alguma atividade. Por outro lado, não tenho
dúvidas que a experiência profissional ajuda, não é? É claro que dar uns erros, todos
nós vamos dando e hoje em dia, os computadores vão-nos obrigando. Nós já não
sabemos se escrevemos bem ou mal, porque ele corrige. Vamos esquecendo,
pensando nisso. O que é certo, é que se calhar também tive sorte na frequência.
Calhou-me nessa frequência fazer uma carta de apresentação e uma Currículo para
um técnico de contas que queria entrar numa empresa. Portanto,…
Isabel Beato – Não podia calhar melhor….(risos).
Entrevistado C – Acertei na “mouche”. Fiz o currículo e mesmo assim ainda me
esqueci da data de nascimento, veja bem. E depois ver alunos mais novos, estarem a
falhar. Dá-nos satisfação. Arrancar com um 16, os erros não são assim tantos como
isso.
Isabel Beato – Acha que a exigência do ensino está diminuir.
Entrevistado C – Eu não sinto isso e até lhe digo mais para o processo de Bolonha
não sei se não se torna mais difícil. Aquilo que nós dávamos, claro que com mais
alguns anos, as cadeiras que nós fazíamos em 5 anos, estamos agora a dar em três
mas não deixamos de as dar, não é? E às vezes perguntamos nós, porque é que
estamos a dar inglês. Eu dei B2 e agora passei para o B1. Digo, isso é fundamental,
eu digo aos meus filhos, “olhem vocês estudem inglês, estudem francês. Vocês com
estas 3 línguas acabam por falar meio mundo”. E hoje em dia, isso é (telemóvel toca).
485

Desculpe lá que é uma colega minha do Isla, do Isla não da ESTG. Portanto, não noto
facilidade. Os docentes que eu tenho são todos competentes e rigorosos. Aquilo que
eu noto, pela expressão de um ou outro, pela observação que faz, às vezes vai assistir
às aulas do diurno. Tive uma pessoa que me disse, comecei a ir às aulas do diurno,
mas tive de desistir, porque aquilo é mesmo impossível ter aulas com aquilo. Aquilo é
uma barulheira, o professor sai dali esgotado com o dar aulas aos diurnos, digamos
assim, independentemente. Ainda tem muito que caminhar…
Isabel Beato – Risos.
Entrevistado C – Ainda uma colega minha, foi para o diurno porque lhe dá mais jeito
do que à noite. E que fez também o m23 connosco e diz que “aquilo é terrível” vê-se
que o professor consegue explanar a matéria com muito mais facilidade. Conseguem,
lá está, não têm de andar a mandar calar as pessoas e a perder tempo com isso.
Conseguem dar a matéria com muito mais rapidez e explicar melhor. E nesse aspeto
acho que…
Isabel Beato – Muito bem. Voltaria a fazer exatamente o mesmo se voltasse atrás?
Entrevistado C – Voltava. Voltava. E digo-lhe, sou daqueles, lá está não sei se é
porque estou aqui na ESTG ou pelo curso que estou a tirar, mas estou a incentivar
uma colega minha que é técnico de contas…
Isabel Beato – Tem a ver com a pergunta seguinte: se recomenda aos familiares e
amigos?
Entrevistado C – Há é? Isto é mais um horizonte, mais uma janela que se abre…hoje
em dia as janelas estão na moda. É mais uma janela que se abre, e mais uma
oportunidade. E eu aqui há tempos, com uma pessoa, que não sei se conhece, que é
o professor Carlos André, ele é professor na Universidade de Coimbra, e é candidato à
Assembleia Municipal, e um dia pedi-lhe opinião sobre uma determinada matéria. E
ele disse-me “Olha as oportunidades tem-se uma vez, portanto agente ou as agarra ou
não as agarra”. E é isso que eu tento transmitir às pessoas. E o facto de nós termos lá
a formação para Alfabetização, o facto de termos incentivado…mas as pessoas
também gostam de andar ao colo, às vezes isto! Estava-me a perguntar como é que
soube. Às vezes podemos por nos jornais, à nossa frente, à entrada da porta. E
agente não vê. Ainda estamos habituados, muito de andar ao colo. Foi isso que nós
notamos e nós na barreira andamos de porta em porta. Por outra, nós não andamos,
eu meti os jovens a fazer um inquérito de porta em porta a perguntar se queriam se
não queriam, se valia a pena, se queriam computadores. E isso é que deu azo, a que
fosse com a Nerlei e depois convosco, curso de computadores e de inglês. Agora já
estou com problemas porque já não tenho salas para dar formação.
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Entrevistado C – Acho que foi converter num fator negativo, que foi fechar a Escola e
agora pronto podem fechar mais escolas que depois nós damos-lhe uso. Por isso, é
que lhe estava a dizer. Ultimamente tenho recomendado às pessoas. Eu não sei se
posso estar errado, se para o ano desisto…não faço ideia. Para já vou atrasado, mas
da experiência que tenho, eu pessoalmente e os meus colegas na generalidade,
acham que é fantástico. É pá, penoso, é. Para as mulheres, acredito que ainda seja
mais, porque eu chego a casa e não tenho que me preocupar com o jantar, nem com a
roupa e com os filhos. E estou a dizer isto, mulheres porquê?, porque são mais
mulheres do que homens, pelo menos à noite tenho visto mais mulheres do que
homens. E claro que as mulheres também tem uma dinâmica diferente da dos
homens, nesse aspeto. Costuma-se dizer que nunca é tarde para aprender. É um
lema que eu nos últimos 4 anos tenho usado e incentivado.
Isabel Beato – …Aprendizagem ao longo da vida.
Entrevistado C – os RVCC’s que entretanto já não fizeram pela Barreira mas que
foram ao Nerlei para fazer o 9º ano e agora já estão no 12ºano. E alguns já estão a
dizer, “Ó pá, faz lá o inglês ou o francês, porque eu preciso para o 12º ano, quer
dizer...só têm a ganhar, só têm a ganhar…Uma coisa curiosa. Pronto lá está, pessoas
que são do meu tempo de liceu, pessoas que são do meu tempo de handebol, com 18
ou 19 anos, e que andam uns nas licenciaturas, outros nos CET, é fantástico, é
fantástico.
Isabel Beato – Deve sentir-se na nossa região os resultados desse dinamismo.
Entrevistado C – Uma das coisas que eu notei, e fui ao Congresso da Adlei, e fui
convidado através da Junta, na altura não sei se já era aluno ou se era m23, agora
não me recordo, mas fiquei, eu próprio interiorizei que o IPL pode ser o motor do
desenvolvimento do Concelho. E se olharmos para Braga, para Aveiro, não foram os
institutos mas foram as universidades que realmente…Para já é um fator de
dinamização do próprio movimento de pessoas, por um lado. E por outro lado, eu vim
agora de uma empresa que é ali das Cortes que tem lá pessoas licenciadas da ESTG,
de Gestão, é pá são funcionárias administrativas, que é mesmo assim. Uma delas até
fez exame de POC, depois aquilo não correu bem, depois recorreu e lá consegui. Foi
quando saiu. Vê-se que as pessoas saem da escola, sem preparação nenhuma, é
mesmo assim. O que é certo é que essa moça, saiu e foi para outra empresa que é a
Bella Natura, que até está aí em boa expansão e que entretanto saiu e foi convidada
para França para inspecionar mercados, mas é da Figueira e reside aqui em Leiria.
Quer dizer, o IPL acaba por ser além do desenvolvimento que pode criar, criação de
empresas, é o motivo para as pessoas se começarem a fixar em Leiria, na região.
Acho que nesse aspeto é extraordinário.
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Isabel Beato – É importantíssimo para as pessoas terem uma instituição desta,
mesmo ao lado de casa...
Entrevistado C – Tenho um sobrinho que acabou também agora Gestão. É bom para
todos e para as empresas. E não há dúvida que o Grupo Lena, é um grupo de
referência e aquilo que estão a fazer, não sei se também fazem com o Instituto ou não.
De irem às universidades e procurem os melhores alunos e virem aqui oferecer Bolsas
de Emprego. Só têm a ganharem com isso, no meu ponto de vista. Houve uma coisa,
já agora para acabar com isto, se quiser, no meu gabinete sempre aceitei estagiários
pessoas da Escola profissional de Ourém, pessoas da Escola Profissional de Leiria,
vão para ali, e é bom para elas, porque eu meto-as a ir ao correio e a fazer todo o
processo. E é bom neste caso para a minha esposa e para a minha cunhada porque
vão aprendendo a mexer no computador e acho que a experiência que elas tem tido é
boa e a eles dá-lhes responsabilidades. Há pessoas, neste caso alunos que dizem “há
eu gostava era de ir para um banco ou de ir para uma companhia de seguros” e isso
fica bem no currículo deles. E passado uns dias “olhe, ainda bem que fiquei por aqui,
que a minha colega foi para lá tirar umas fotocópias. Quer dizer aqueles serviços,
estão ali para cumprir calendário…
Isabel Beato – Olhe eu agradeço muito o seu tempo, a sua disponibilidade e os seu
contributos.
Entrevistado C – Espero que possam ser úteis.
Isabel Beato – São de certeza,
Entrevistado C – Eu é que agradeço o convite e fico ao dispor para tudo o que lhe for
necessário…
Isabel Beato – Obrigada…
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
estudantes.
Subcategoria
1. Perfil dos Alunos
1.1. Características Gerais

Explicação

Excertos da Entrevista C

Idade

49 anos

Trabalhador

Presidente de Junta de Freguesia e Contabilista.

Curso Superior

ESTG - Contabilidade e Finanças - 2º ano

Habilitações

7º ano do liceu e sim fiz formação, higiene e segurança no trabalho nível 3

Porque deixou de
estudar

Precaução relativamente ao futuro

Fui trabalhar mais cedo

2. O que espera obter: Expectativas/Motivações
Expectativas
Motivações

Auto estima

Faltava era aquele estímulo, “eu sou capaz”,

Questão pessoal

Nos sentirmos satisfeitos com nós próprios, conseguirmos mais um degrau

3. Sentimentos no decurso: Dificuldades/facilidades-Sucesso
Dificuldades

Conciliar vida profissional, familiar,
estudos. Métodos Quantitativos e TIC

Nas matemáticas e no TIC, porque desvalorizei. É terrível, a conciliação

Aprende-se com os mais novos

Ofacto de conviermos com várias faixas etárias, eu particularmente sinto-me melhor a trabalhar com
gente mais nova do que com gente mais velha. Dos mais velhos o que aprendemos é já o
conhecimentoIndependentemente das idades a inter ajuda é maior do que com os “miúdos”.Preciso de
tempo, como eu costumo dizer aos meus colegas. Vocês têm de se aplicar, e de estudar porque tem
três anos para fazer o curso. Eu não tenho o resto da minha vida

Explicam melhor

Independente das que ficaram para trás, acho que o saldo é positivo;Conseguem dar a matéria com
muito mais rapidez e explicar melhor

Facilidades

Acreditações

Não tenho dúvidas que a experiência profissional ajuda

Professores
Resultados obtidos

Cada disciplina que eu faça, cada cadeira,
são conquistas que eu já não esperava
fazer. É um sinal +.

Média

Nós temos melhores notas

Sucesso

Um 18 dá sempre gozo a qualquer aluno

4. Contributos das IES
4.1. Curso Preparatório
Preparação anterior

Preparação para o exame;Programa de
interesse

Fiz o curso Preparatório M23

5. Considerações Finais
5.1. Recomendações
Recomendações

Estou a incentivar uma colega minha que é
técnico de contas

Contributos para a vida
pessoal

Uma forma de continuar no mercado de
trabalho no máximo das potencialidades e
competências

Comentários finais

Fixação de mais pessoas em Leiria

o IPL acaba por ser além do desenvolvimento que pode criar, criação de empresas, é o motivo para
as pessoas se começarem a fixar em Leiria, na região. Acho que nesse aspecto é extraordinário.
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Anexo 5 – Transcrição das entrevistas realizadas aos docentes da UL

Transcrição de uma entrevista realizada a um docente da Faculdade de BelasArtes da Universidade de Lisboa

Dia: 04/02/2012
Duração: Das 11h30 às 12h30 - 60 minutos
Entrevistado F
Local: Lisboa
Universidade de Lisboa: Faculdade de Belas-Artes
Isabel Beato – Então muito bom dia, desde já agradeço-lhe a sua colaboração e
começaria por lhe pedir que fizesse uma breve apresentação das Unidades
Curriculares que leciona, um bocadinho o seu breve Curriculum, para depois
entrarmos no nosso assunto dos maiores de 23.
Entrevistado F – Chamo-me Entrevistado F, sou Professor Associado com Agregação
da Universidade de Lisboa, estou ligado à área do desenho. Sou o coordenador da
área e sou coordenador do mestrado atualmente. Recentemente deixei de ser o
coordenador da licenciatura e tenho estado ligado a todas as unidades curriculares da
área do desenho e nestes últimos anos, estou especialmente ligado às áreas da
Didática. Não sei se quer que eu acrescente mais alguma coisa…
Isabel Beato – A minha questão entrando vai diretamente para aquilo que me trouxe
até aqui. Obviamente que conhece o acesso dos Maiores de 23 no ensino superior,
não é? E relativamente a este acesso sabendo que muitos deles vêm de percursos
formativos muito distintos cada vez mais, no fundo perguntar-lhe qual a sua opinião,
qual o contacto que tem tido com estes novos públicos e como é que vê o que está a
acontecer?
Entrevistado F – Claro. Bom, a informação que eu posso dar, é uma informação que
merecia ser complementada com um encontro com a psicóloga do Instituto de
Orientação Profissional que tem feito as entrevistas dos candidatos, é a Doutora Paula
Candeias. E tem sido uma ótima colaboradora em todo este processo, naquilo que
realmente tem a ver com a seleção dos candidatos depois da realização das Provas
que são comuns a todos os cursos a que se candidatam. Portanto, todos os
candidatos têm de realizar uma Prova que é comum aqui na Faculdade de Belas-Artes
e que envolve uma área ligada à Cultura Geral, uma área ligada à História da Arte e
outra ligada à Geometria. Portanto, após essa triagem os candidatos são submetidos a
essa entrevista que é conduzida pela Dra. Paula Candeias. O que é que eu posso
491

dizer acerca do perfil dos candidatos e daquilo que se tem passado. Estas Provas são
novas por um lado mas por outro vem na sequência daquilo que existia anteriormente
que era os exames ad-hoc. Portanto, a possibilidade das pessoas entrarem sem
habilitações e hum…tentando realizar uma Prova que era uma barreira intransponível
para muitos candidatos. Nestas circunstâncias, eu penso que há outro enquadramento
apesar de muitos candidatos ficarem logo nessa Prova de acesso mas quer dizer, que
há um outro enquadramento porque o Curriculum tem peso também. Quer dizer, há
outros critérios de aferição que têm realmente peso na escolha dos candidatos. Qual é
o perfil destes candidatos e penso que aqui há dois aspetos fundamentais e penso que
a caracterização do perfil e depois a partir do momento em que se integram nos
cursos. Qual é o perfil dos candidatos? Há uma tipologia diversificada. Vamos
começar por aquela que é menos agradável, que é exatamente aquela do candidato
que está na fronteira da idade que lhe permite concorrer através dos “Maiores de 23
anos” mas que podia ter feito o 12º ano e não o faz porque já sabe que não vai
conseguir a média que é exigida e portanto, tem aqui uma oportunidade de furar as
redes. Regra geral, esse candidato não tem o êxito que seria de esperar, quer dizer,
porque na entrevista as coisas muitas vezes não lhe correm bem, não tem curriculum.
Quer dizer, ele fica, ele fica muitas vezes na lista das pessoas que podem ser
chamadas, mas regra geral, não é habitualmente esse o indivíduo que tem mais
sucesso. Depois há um outro tipo de indivíduos que concorrem, são pessoas que têm
já uma experiência profissional, às vezes vasta, são indivíduos que na decorrência
dessa experiência profissional chegaram à conclusão de que as habilitações
académicas eram muito importantes sob o ponto de vista dos interesses que presidem
à atividade ou às atividades a que estão ligados e portanto vêm através dos “Maiores
de 23 anos” tentar uma licenciatura que lhes permita uma melhoria de condições de
vida e até assumirem-se numa outra perspetiva de autoridade perante as pessoas que
trabalham para eles. Isso acontece muito nas áreas que estão ligadas ao Design.
Como sabe nós temos aqui vários cursos ligados ao primeiro ciclo e o sector que está
ligado às artes, como a pintura e a escultura. Há um sector que está ligado ao Design,
ao equipamento, ao design de comunicação, e em certa medida, o curso de arte e
multimédia, que está no meio, quer dizer, é design e formação artística. E temos um
outro curso Ciências da Arte e do Património que não se insere, enfim propriamente
em nenhum destes cursos que acabei de referir. Mas dentro desta caracterização do
perfil dos candidatos já vimos dois grupos. O grupo que está muito próximo do perfil do
estudante, do que estudante que a partir dos 23 anos pode concorrer e tentar a sua
sorte passando à frente de muitos candidatos que realmente têm notas mas que não
são suficiente para a entrada, às vezes por uma ou duas décimas ficam para trás. Há
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outro perfil de candidatos que estão inseridos no mercado profissional e dentro da
área das artes temos pessoas que cultivaram durante um longo período vasto das
suas vidas, o gosto por uma determinada atividade como amadores, não é? E tentam
depois ver essa capacidade reconhecida aqui. Devo dizer que regra geral, são casos
difíceis. E são casos difíceis porque o paradigma, porque o panorama artístico dessas
pessoas não corresponde depois ao nível dos cursos onde se inserem e portanto uma
dificuldade muito grande de adaptação. Mas, o que é facto, são pessoas que
ultrapassam a barreira das Provas, apresentam um Curriculum como válido. É
validado todo o processo de admissão, e evidentemente têm um desempenho,
manifestam motivação, enfim, para frequentar esses cursos. E dá-se o benefício de
dúvida aos candidatos e têm sucesso. Há aqueles que acabem por se adaptar e há
outros casos de desistências mesmo dos cursos. Não, e depois ficaria aqui aquilo que
efetivamente corresponde ao perfil do candidato que é uma pessoa que através da
sua experiência profissional, foi adquirindo um conhecimento que é validado. Quer
dizer, são pessoas que muitas vezes estiveram ligadas a áreas que estão próximas de
todo o processo que está associado à utilização de todos os computadores dos
nossos cursos. São pessoas que até trazem mais-valias nessas áreas e portanto, aí
de facto, encontro nesta possibilidade de acesso, uma ponte que permite a essas
pessoas, inserirem-se nos cursos sem dificuldade e como uma mais-valia até para a
própria instituição.
Isabel Beato – Muito bem, se eu lhe perguntasse relativamente à polémica maiores
de 23 que, de vez em quando surge, e que ainda se encontram docentes, pessoas,
que acham que foi uma forma de massificar o ensino, também em abrir as suas
portas. Ou seja, era aqui também que eu queria a sua opinião muito pessoal.
Entrevistado F – Pronto, as generalizações são sempre muito más. E muitas vezes
tecem-se comentários acerca dos maiores de 23, sem se saber muitas vezes do que é
que se está a falar. Até porque muitas vezes estes candidatos…,hoje há a
possibilidade de pessoas que são detentoras de cursos superiores também
concorrerem. E portanto, essas pessoas que são detentoras de cursos de engenharia,
são pessoas que vem de áreas ligadas às Ciências Humanas e Ciências Sociais, são
muitas vezes pessoas da área da arquitetura e do Design curiosamente e portanto,
essas pessoas entram confortavelmente e portanto não constituem…e eu próprio
tenho uma pessoa que é minha familiar, que está neste momento a frequentar um
curso na Faculdade de Letras e que já era detentora de uma licenciatura!
Isabel Beato – E porque é que escolheu esta via?
Entrevistado F – Porque foi aconselhado no gabinete, embora exista uma outra
vertente, uma outra forma de acesso, exatamente para pessoas que têm uma
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licenciatura. Só que realmente há uma restrição grande em termos de vagas e
portanto, há duas vagas por licenciatura e muitas vezes as pessoas não querem
arriscar, então fazem este percurso, e é o próprio gabinete que aconselha. Portanto,
eu penso que este aspeto é uma mais-valia também são pessoas que vêm enriquecer,
exatamente, toda a massa critica, não é? De facto, que neste momento está a ser
considerada em termos de fator identitários das instituições, não é? E portanto, nós
não podemos, tomar em linha de conta determinadas observações que são muito
negativas e que não ajudam. Há casos que permitem portanto, aos docentes de
determinadas áreas, dizerem que há insuficiência, mas essa insuficiência também se
verifica noutros casos de alunos que realmente entram pela via normal.
Isabel Beato – Daquilo que já percebi e porque está ligado aos mestrados, não tem
alunos com estas características mas já teve nas suas unidades curriculares?
Entrevistado F – Não. Neste momento eu não tenho, porque estou ligado ao
Mestrado e à Licenciatura de Desenho, e na licenciatura de Desenho e não houve
nenhum aluno que tenha entrado por esta via. Mas tive no ano anterior um aluno que
entrou exatamente através dos “Maiores de 23 anos” e que foi o melhor aluno que eu
tive. Portanto, quer dizer, por isso é que é muito…não é correto nós estarmos a
generalizar e a dizer que é um maior de 23. Portanto, é um aluno que vai ter
dificuldades. Podem ter dificuldades em determinadas áreas mas isso, quer dizer,
pode acontecer com outro aluno que entre por outras vias e portanto não há nenhum
anátema no sentido de um aluno que entra pelos maiores de 23, estar condenado ao
insucesso. Não. Porque realmente este aluno foi um aluno que se destacou e
destacou-se com um grande à vontade. Com uma grande margem de distância, em
relação aos colegas mais jovens. Não sei qual era exatamente o percurso que ele
tinha feito, mas certamente não era nesta área específica onde ele se destacou. Já
vinha com experiência, já era um indivíduo, maduro, maduro, sobretudo a questão da
maturidade, é realmente importante e define uma outra atitude, sabe? Outra atitude. E
sobretudo, é uma mais-valia que eu reconheço nos maiores de 23. É que são pessoas
que tentam justificar exatamente o esforço que estão a fazer.
Isabel Beato – E são normalmente estes adultos que pagam os seus estudos…
Entrevistado F – Claro, claro, claro.
Isabel Beato – Muito bem. Em que vê diferenças relativamente aos outros, em que é
que os compara relativamente aos outros. Ao nível das motivações, e do empenho?
Entrevistado F – Peço desculpa, mas não prestei atenção à pergunta e aquilo que
estava a dizer quando realmente falou nos casos de família. Bom, eu quero dizer-lhe
(gargalhada) que não tive absolutamente nada a ver com o ingresso desta familiar na
Faculdade de Letras, não é? O processo foi conduzido pelo gabinete de orientação
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que na altura encaminhou esta minha familiar para este tipo de Prova na Faculdade de
Letras e o que eu quero referir é que curiosamente, tem-se verificado que é também
um caso de sucesso, porque tem tido notas altas, curiosamente. Hum, porque era uma
pessoa que estava muito motivada, quer dizer, isto passa no domínio da cultura
inglesa, duma área que está ligada aos estudos linguísticos e particularmente à cultura
inglesa, e portanto é uma pessoa que tem vindo a ter uma prestação, um desempenho
que até surpreende porque até eu próprio, enfim, pensei que as coisas não iam correr
da forma como estão a correr. De maneira que isto reforça, não é por ser uma questão
de família, até porque eu tenho um contacto distante com essa pessoa mas é uma
referência, é mais um caso, é mais um caso. É uma boa referência.
Isabel Beato – Ia perguntar-lhe relativamente às instituições de ensino superior se
acha que de alguma forma, deviam tratar estes alunos de modo distinto ou o que é
que no seu ponto de vista as instituições podem fazer, podem melhorar, no fundo para
acolherem, para divulgarem e para promoverem estas pessoas?
Entrevistado F – Eu penso que as instituições colaboram naquilo que é o processo de
seleção dos candidatos e de integração. Mais uma vez não podemos generalizar
porque dentro dos docentes há casos de aceitação. Há pessoas que reagem, não
estabelecendo diferença entre o aluno que entra por essa via e o aluno que entra pela
via normal, que entra pelo ministério, e há outros casos que de facto são
problemáticos. Mas há uma coisa que é importante porque o aluno que entra por esta
via não tem um sinal na testa. Quer dizer não tem essa indicação e muitas vezes,
essas dificuldades detetam-se exatamente no âmbito da própria atividade curricular,
que começa a ser penosa num determinado conhecimento específico, no campo da
história, na análise da Geometria. Porque as pessoas podem ter mais dificuldades na
preparação anterior que lhes permita acederem rapidamente à compreensão que lhes
está a ser dada. Mas, eu penso que aí realmente o problema mais uma vez, é um
problema transversal, porque os alunos que não têm este perfil e que têm outro nível
etário, muitas vezes manifestam dificuldades nestas áreas. E aí o problema recai
muito no perfil do professor daquilo que tem a ver com a , maior ou menor do
professor para o exercício da docência, para aquilo que pode ser uma forma de abrir
ou fechar portas do conhecimento, da área científica a que está ligado, não é? Bem,
quer dizer, portanto, que penso que tem muito mais a ver com o perfil do professor do
que com o perfil do aluno. Quer dizer, há um trabalho que está por fazer também no
sentido de sensibilizar os docentes exatamente para estas questões do ensino e da
didática, se quisermos também. Sensibilizarmos os docentes para as questões da
didática porque há aqui um aspeto e realmente os maiores de 23 vem por o dedo na
ferida em todos os níveis de ensino mas, particularmente no ensino superior, a
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questão do perfil do professor recai apenas na sua capacidade científica. Naquilo que
constitui um quadro de referências sob o ponto de vista dos seus conhecimentos.
Daquilo que realmente tem produzido e até mesmo como investigador mas que pode
não revelar sensibilidade sob o ponto de vista da sua atividade como docente. E essa
dimensão é fundamental e aí realmente, penso que o problema está mais na…no
professor. Porque muitas vezes, recorrem a modelos que são modelos tradicionais e
que estão ultrapassados e que não se inserem numa…como é que eu posso dizer,
num perfil estereotipado de professor, e que realmente cria problemas desnecessários
e anacrónicos e que hoje realmente já não estamos em situação de tolerar esse tipo
de comportamento.
Isabel Beato – E reconhece isso mesmo, não é?
Entrevistado F – Eu reconheço isso e tenho feito esforço pela parte que me toca,
tenho feito um esforço no sentido de compreender as situações e não prejudicar as
pessoas.
Isabel Beato – Mas, relativamente às instituições de poderem preparar antes do
ingresso, antecipadamente?
Entrevistado F – Repare essa questão é uma questão delicada. Por um lado, eu
penso que sim. Eu penso que sim. Esses candidatos têm realmente essa possibilidade
de responderem portanto, às dificuldades que lhes surgem nas Provas de Acesso,
enfim com outra preparação, com outro enquadramento, e não constituindo para eles
uma surpresa a realização dessas Provas. Mas, por outro lado, essa questão tem uma
outra vertente que é exatamente aquela de uma formação que acaba por reconhecer a
importância de tudo aquilo que prepara para o ingresso do ensino superior. Isto é, se
realmente as coisas se colocam a esse nível. Se nós vamos colocar a questão da
preparação num plano académico, então porque é que os candidatos não fazem
aquilo que lhes é pedido, instalando-se mais confortavelmente nesses cursos a partir
dos conhecimentos que adquiriram e que são digamos conhecimentos básicos, não é?
Que realmente devem e fazem falta e acabam por fazer falta, não é? Portanto, essa
questão é uma questão que levanta uma certa polémica porque ou as pessoas têm
competências e essas competências correspondem, portanto, a saberes e que são
validados e que depois constituem uma mais-valia na frequência dos cursos, porque o
conhecimento está lá e as pessoas utilizam-no ou então se realmente vamos criar um
circuito paralelo, então as pessoas podem realmente fazer aquilo que todos os outros
candidatos fazem em termos de acesso. Porque não haja dúvida nenhuma, não haja
dúvida nenhuma, que nós não podemos escamotear, tirando o caso das pessoas que
tiveram realmente uma formação superior, nós não podemos escamotear as
dificuldades das outras pessoas, mesmo quando obtêm bons resultados, esses
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resultados são obtidos à custa de um grande esforço. E, portanto, é claro que isto
depois corresponde à sensibilidade, eu não tenho nada à partida contra o facto de
existirem essas oficinas e contra o facto de existir essa preparação, mas isso põe
imediatamente em causa todo este processo. Cria aqui uma segunda via de
candidaturas, digamos assim, o segundo grupo, o segundo escalão mas de segunda
divisão. São aqueles que entram com o 12º ano e são os outros que entram por este
corredor, que é o corredor que facilita em certa medida, a vida aos candidatos, no
sentido de prepará-los para uma Prova fora do nosso contexto de formação, mais
amplo e que eu considero mais sólido, se as coisas se colocarem exatamente neste
plano, do conhecimento. E do conhecimento, que passa exatamente pelas vias
normais de ensino.
Isabel Beato – E a nossa meia hora já está avançada, só lhe ia fazer mais uma
pergunta, relativamente a este acesso que estamos a falar, conhece outras formas de
acesso noutras instituições estrangeiras para este tipo de público adulto?
Entrevistado F – Eu tive durante 6 anos ligado aos programas de mobilidade,
portanto, a única experiencia que eu tenho ligado às instituições de ensino na nossa
área, são exatamente, no âmbito dos programas Erasmus na altura. Agora, deve
haver outro tipo de programas, embora se mantenham exatamente os programas
Erasmus. Mas não me…,quer dizer, há realmente um outro tipo de candidatura nas
Escolas de Arte, feito através do portefólio e estou a referir-me exatamente ao Reino
Unido. Aí de facto, na nossa área específica, as candidaturas faziam-se exatamente
por essa via. Quer dizer que o candidato tem uma formação prévia fora da instituição e
depois apresenta-se a um júri que discute, que o avaliou e discute as suas
capacidades em termos de frequência de um curso, que não tem exatamente o
mesmo estatuto dos nossos cursos, não é? É um curso superior, não é? Mas não tem
exatamente, este carácter que os nossos cursos têm da formação artística. Não quer
dizer com isto que eu esteja de acordo com esse modelo. Estou só aqui a chamar a
atenção para uma diferença que eu penso que deveria ser considerada em relação
àquilo que se passa em Portugal. Quer dizer, a questão da admissão dos candidatos
por esta via, automaticamente, eu penso que não está certa também. Quer dizer a
questão da entrevista que acontece em relação aos candidatos que estão nas
mesmas condições dos maiores de 23. A questão da entrevista é uma questão que
devia ser considerada e devia ser utilizada exatamente como forma de seleção e
também um portefólio. Quer dizer, sabíamos exatamente quem é que estávamos a
admitir aqui. Ainda bem que fez essa pergunta porque fica aqui o repto para que haja
essa alteração.
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Isabel Beato – E é um contributo excelente aliás agradeço-lhe mais uma vez esta
entrevista, porque sinto que vou daqui muito mais enriquecida para as conclusões que
também pretendo tirar. E ia-lhe só dizer que se quiser fazer mais algum comentário…
Entrevistado F - …Não. Eu penso que não. Mais nenhum comentário…Quero
agradecer-lhe também. Quero dizer-lhe que considero útil e foi nessa perspetiva que
eu vim aqui. Quer dizer esta questão das entrevistas, não é uma questão menor, e,
portanto, as pessoas deviam ter a noção da importância que este tipo de informação
tem quer no plano estritamente académico, quer naquilo que contribui para uma
reflexão à volta destas questões e portanto não fiz mais do que cumprir o meu dever.
Isabel Beato – Muito obrigada.
Entrevistado F – Ora essa…(gargalhadas).
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria
1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais

Explicação

Tipologia diversificada
Antes da entrada no
Ensino Superior

Consciência de que as habilitações
académicas são importantes

No limite da idade
No decorrer do curso no Justificar o esforço
Ensino Superior
Têm CV válido; Têm desempenho e
motivação

Diferenças dos outros
alunos
(dificuldades/maisvalias)

Têm experiência; profissional;
Conhecimento; Trazem Mais-valias
para a Instituição

Excertos da Entrevista

“Aquela do candidato que está na fronteira da idade que lhe permite concorrer
através dos maiores de 23 anos mas que podia ter feito o 12º ano”.
“Pessoas que têm já uma experiência profissional, às vezes vasta, são indivíduos
que na decorrência dessa experiência profissional chegaram à conclusão de que as
habilitações académicas eram muito importantes”.
“Regra geral, esse candidato não tem o êxito que seria de esperar”.
“São pessoas que tentam justificar exatamente o esforço que estão a fazer”.
“Apresentam um Curriculum como válido, é validado ao nível de todo o processo de
admissão, e evidentemente têm um desempenho, manifestam motivação."
“Que é uma pessoa que através da sua experiência profissional, foi adquirindo um
conhecimento que é validado, são pessoas que até trazem mais-valias nessas áreas
e portanto, aí de facto encontro nesta possibilidade de acesso uma ponte que
permitem a essas pessoas, inserirem-se nos cursos sem dificuldade e como uma
mais-valia até para a própria instituição”.
“Já vinha com experiência, já era um indivíduo que, maduro, maduro, sobretudo a
questão da maturidade, é realmente importante e define uma outra atitude”.

Experiência, maduro, atitude
Semelhanças com os
outros alunos
(dificuldades/mais
valias)
Casos de sucesso

Há insuficiência nestes e nos outros
alunos

“Há casos que permitem portanto, aos professores de determinadas áreas, dizerem
que há insuficiência, mas essa insuficiência também se verifica noutros casos de
alunos que realmente entram pela via normal”.

Não é correto a generalização

“Mas tive no ano anterior um aluno que entrou exatamente através dos maiores de
23 anos e que foi o melhor aluno que eu tive. Portanto, quer dizer, por isso é que é
muito…não é correto nós estarmos a generalizar e a dizer que é um maior de 23,
portanto é um aluno que vai ter dificuldades”.

2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial

Caracterização

“Estas Provas são novas por um lado mas por outro vem na sequência daquilo que
As Provas são a continuidade dos
antigos exames adhoc -possibilidade
existia anteriormente que era os exames adhoc, portanto a possibilidade das
das pessoas entrarem sem
pessoas entrarem sem habilitações e ah…tentando realizar uma prova que era uma
habilitação mínima
barreira intransponível para muitos candidatos”.
“Há um outro enquadramento porque o Curriculum tem peso também”.

O Curriculum passa a ter peso

Desconhecimento dos Maiores de 23
anos

Valor

As generalizações são sempre
negativas

“As generalizações são sempre muito más. E muitas vezes tecem-se comentários
acerca dos maiores de 23, sem se saber muitas vezes do que é que se está a
falar".
“Nós não podemos de facto, tomar em linha de conta determinadas observações que
são muito negativas e que não ajudam”.

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades
As IES colaboram no processo de
seleção e de integração

Cursos preparatórios

O problema recai no perfil do
professor
Há um trabalho que está por fazer
no sentido de sensibilizar os
professores para as questões da
didática
Os Maiores de 23 vem por o dedo
na ferida…particularmente no
ensino superior

Cursos preparatórios

Oficinas

“As instituições colaboram naquilo que é o processo de seleção dos candidatos e
de integração”.
“O problema recai muito no perfil do professor daquilo que tem a ver com a
sensibilidade maior ou menor do professor para o exercício da docência, para aquilo
que pode ser uma forma de abrir ou fechar portas do, do conhecimento, do, da área
científica a que está ligada”.
“Penso que tem muito mais a ver com o perfil do professor do que com o perfil do
aluno, quer dizer, há um trabalho que está por fazer também no sentido de
sensibilizar os professores exatamente para estas questões do ensino e da didática,
se quisermos também".
“Os Maiores de 23 vem por o dedo na ferida em todos os níveis de ensino mas,
particularmente no ensino superior,”.

É uma questão polémica, ou bem
as pessoas trazem competências
para serem validadas e então
podem fazer o mesmo acesso que
os outros

“Essa questão é uma questão que levanta uma certa polémica porque ou as
pessoas têm competências e essas competências correspondem portanto a
saberes e que são validados e que depois constituem uma mais-valia na frequência
dos cursos porque o conhecimento está lá e as pessoas utilizam-no ou então se
realmente vamos criar um circuito paralelo então as pessoas podem realmente fazer
aquilo que todos os outros candidatos fazem em termos de acesso.”

A preparação põe em causa todo o
processo. Cria-se uma 2ª via de
candidaturas de segunda

“Existir essa preparação mas isso põe imediatamente em causa todo este
processo, cria aqui uma segunda via de candidaturas, digamos assim, o segundo
grupo, o segundo escalão mas de segunda divisão”.
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Subcategoria
Explicação
4. Outras Realidades
4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países
Diferentes formas de
acesso

No Reino Unido o ingresso é feito
através de portefólio

Outras faixas etárias

O candidato tem uma preparação
prévia fora da instituição e depois
apresenta-se a um júri

Excertos da Entrevista

“Há realmente um outro tipo de candidatura nas escolas de Arte, feito através do
portefólio e estou a referir-me exatamente ao Reino Unido”.
“O candidato tem uma formação prévia fora da instituição e depois apresenta-se a
um júri que discute exatamente, que o avaliou e discute as suas capacidades em
termos de frequência de um curso, que não tem exatamente o mesmo estatuto dos
nossos cursos”.

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas
A entrevista devia ser considerada e
utilizada como forma de seleção
Posições políticas
Maior consciência sobre esta
questão

“Questão da entrevista é uma questão que devia ser considerada e devia ser
utilizada exatamente como forma de seleção e também um portefólio. Quer dizer,
sabíamos exatamente quem é que estávamos a admitir aqui. Ainda bem que fez
essa pergunta porque fica aqui o repto para que haja essa alteração.”
“As pessoas deviam ter noção da importância que este tipo de informação tem quer
no plano estritamente académico quer naquilo que contribui para uma reflexão à
volta destas questões”.
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Transcrição de uma entrevista realizada a uma docente da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa

Dia: 04/02/2012
Duração: Das 19h15 às 19h50
Entrevistado G
Local: Lisboa
Universidade de Lisboa: Faculdade de Ciências
Isabel Beato – Então, muito boa noite. Em primeiro lugar, começo desde já por lhe
agradecer pelo facto de estar aqui a colaborar e a participar comigo neste tema. E
começaria por lhe pedir que me fizesse uma breve apresentação daquilo que faz na
universidade, na Faculdade, um pouco o que tem sido a sua prática também e já
agora a sua intervenção ao nível do público dos Maiores de 23.
Entrevistado G – Pois, eu sou professora da Faculdade de Ciências e a minha
atividade na Faculdade de Ciências tem duas componentes, a componente
pedagógica em que dou aulas a alunos de vários departamentos, portanto, dei aulas a
alunos do departamento de Matemática, mas também ao departamento de Biologia,
departamento de Química e Bioquímica, departamento de Geologia, departamento de
Física já há muitos anos, portanto, em vários departamentos. Depois além dessa
componente pedagógica, digamos, tenho a componente de investigação, que realizo
principalmente aqui neste instituto, no complexo da universidade de Lisboa, que era o
instituto feito nos anos 60. E é assim, são as duas componentes…
Isabel Beato – Então conhece o acesso ao ensino superior dos Maiores de 23, não é?
E a minha questão é mesmo qual é a sua opinião relativamente a este acesso
sabendo que muitos deles vêm de percursos formativos muito distintos, no fundo
perguntar-lhe qual a sua opinião, qual o contacto que tem tido com estes novos
públicos e como é que vê o que está a acontecer?
Entrevistado G – Eu acho que depende completamente da perspetiva da
universidade. Na Universidade de Lisboa, acho que tem funcionado muito bem, porque
desde o início tentamos ser bastante exigentes. Portanto, em termos de candidatos
que estaríamos interessados em admitir por exemplo, desde o início que
estabelecemos que estávamos interessados em candidatos que pudessem ter
sucesso, sucesso no percurso académico. Daí que eu tenha uma opinião muito
positiva dos maiores de 23. Claro que tem havido o problema dos maiores de 23 que
tem aparecido na imprensa com uma conotação, um bocadinho má por vezes,
exatamente porque outras universidades e isso não foi a Universidade de Lisboa de
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todo, outras universidades tem usado os maiores de 23 de forma bastante diferente da
universidade de Lisboa. Porque repare, se olhar por exemplo para os resultados de
acesso da Faculdade de Ciências e as percentagens de acesso são muito pequenas,
apesar de serem muito pequenas, quer dizer, é perfeitamente, sempre foi
perfeitamente aceite, na Comissão que a Faculdade de Ciências é uma coisa muito
particular e se as pessoas de uma forma geral tem grandes problemas na Matemática
e nas disciplinas científicas, portanto, nunca colocaram qualquer problema. E, isto foi
uma iniciativa quando o Senhor Reitor nomeou a Comissão, estamos a falar logo
desde o início, que eu não sei…
Isabel Beato – 2006
Entrevistado G – 2006. Quer dizer, mostrou total abertura para a Comissão fazer o
que achasse de facto, o que a comissão achasse que era o correto. Portanto, eu estou
muito positiva. Claro que depois o problema, é a imprensa tem dado uma visão muito
negativa e que eu acho que não se aplica de todo…
Isabel Beato – …Que era a minha segunda questão. Se conhece a polémica sobre os
Maiores de 23 e qual a sua opinião sobre isso…
Entrevistado G – Pois, acho que não faz sentido, porque por exemplo, quando
aparecem títulos dizendo que nas universidades há alunos que não têm o 9º ano na
Matemática por exemplo, eu acho que isso é…pode ser verdade, mas não acredito
que haja candidatos na universidade de Lisboa que não tenham. Podem não ter feito o
9º ano, isso não sei francamente só olhando para os dados, agora eles tem que ter os
conhecimentos, quando fazem os exames de acesso. Eles tem de ter os
conhecimento básicos para prosseguir uma carreira académica na Faculdade de
Ciências, neste caso. Portanto, eu acho que é indiferente quer dizer, podem não ter
formalmente o 9º ano mas têm de certeza os conceitos de aprendizagem do 9º ano.
Quando estou a falar do 9º ano, estou a falar também, quanto estou com os
programas, e eu conheço muito melhor os programas de Matemática, das outras
áreas. É melhor falar com os meus colegas, mas mais ou menos a ideia foi essa, não
se fez exatamente como nos ad-hoc, que era suponhamos, neste caso o 12º ano, mas
praticamente o programa é coincidente. Há algumas coisas que nós poderemos ter
menos, mas nem sequer sei se neste momento é verdade. Portanto, não há, acho que
de facto, acho a ideia é ótima, se for bem aplicada acho que é excelente. Se for mal
aplicada é um bocado complicado. Portanto, aqueles títulos um bocadinho menos…,
sim, acho que não se aplicam à universidade de Lisboa de todo. Acho que não
francamente. Não, porque as pessoas podem ver de facto as percentagens de
sucesso que nós temos, que são muito baixas. E note-se que a exigência, hum,
entram muito poucos. É a exigência da Matemática, todos os candidatos na Faculdade
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de Ciências têm que fazer Matemática, independentemente do departamento e notese que isto nem sequer é verdade para os candidatos do ingresso geral que podem
não fazer o exame de Matemática ou então fazer Matemática “b” por exemplo, que é
uma coisa que por exemplo, é diferente. Não, eu penso que há mesmo, os que não
tem que apresentar a nota de Matemática. Dos maiores de 23 nem sequer é verdade.
Todos eles que tem fazer o exame da Matemática. Tem que realizar o exame.
Portanto, eu ali, não acho que seja, e aliás os dados indicam-nos a percentagem de
sucesso de alunos dos maiores de 23 que é mais ou menos igual à percentagem dos
alunos do ingresso geral.
Isabel Beato – Ou aguentam ou não aguentam…
Entrevistado G – Exatamente, é evidente que é mais complicado e também
chegamos à conclusão que às vezes, deixando entrar candidatos que poderiam ter
menos conhecimento, provavelmente esses candidatos não vão conseguir fazer, e
portanto não são de facto candidatos que interessem à Universidade de Lisboa.
Isabel Beato – Já teve ou tem alunos Maiores de 23 nas suas unidades curriculares?
ou que os identificasse como tal?
Entrevistado G – Quer dizer, eu conheço, por que causa das entrevistas e conheçoos todos. Alunos meus, lembro-me de ter um ou dois e há por exemplo em Ciências,
tem havido, no ano passado, por exemplo, um candidato, um aluno que teve a melhor
classificação a cálculo. A cálculo. Era um aluno que tinha entrado através dos maiores
de 23, por exemplo. Tem havido alunos que têm tido prémios dos melhores alunos.
Portanto, tal como no ingresso geral, há alunos muito bons e há alunos que depois de
facto desistem, e não fazem e etc…não é muito diferente.
Isabel Beato – E portanto, não tem tido ou não se recorda de ter trabalhado
diretamente com alunos maiores de 23?
Entrevistado G – Não, não. Mas identifico-os perfeitamente, encontro-os aqui e falo
com eles etc…Quer dizer, sim, sim.
Isabel Beato – Mas que mais-valias é que eles acabam por trazer? Ou se acha que
há mais-valias que eles trazem.
Entrevistado G – Há uma coisa engraçada, por exemplo eu lembro-me que um ano e
ao pensar nisso, por acaso, lembro-me que havia um candidato maior de 23, um aluno
que tinha entrado através de maiores de 23, bastante mais velho do que os alunos do
primeiro ano, e havia uma interação muito agradável entre eles. Um aluno que era
muito mais velho. Estamos a falar de uma enorme diferença de idades. Isto foi no
primeiro ou segundo ano dos maiores de 23 e havia uma excelente relação entre eles
que eu achava engraçada. O que se passado agora, é que os maiores de 23, são
cada vez mais jovens e aqui existe alguma dúvida se eles em licenciatura…hum, bom
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é difícil o acesso, se não se estará a usar os maiores de 23 como mais uma forma de
entrada. Eu acho que em Ciências, ainda não se nota muito isso, talvez se note
noutras Faculdades, não sei. Mas na Comissão temos algum receio que se
esteja…que se passe isso. Eu acho que é mais integração e a relação entre os alunos
mais velhos e os alunos mais novos. Experiencias diferentes etc…
Isabel Beato – Dificuldades, conseguiria apontar alguma?
Entrevistado G – Dificuldades…é assim nós em Ciências, portanto, organizamos, isto
está a ser organizado a nível da reitoria, uns cursos de preparação para os maiores de
23, que é a oficina de Matemática que tem sido realizada de forma totalmente
independente do departamento de Matemática. Isto é, são pessoas do ensino
secundário que no fundo nós escolhemos e conhecíamos aliás. Alguns desses
docentes tinham até trabalhado na Faculdade de Ciências. Uma professora tinha
trabalhado comigo ali na Faculdade. Estão a dar um curso de preparação para o
exame dos maiores de 23, antes do ingresso. E mesmo aí, é engraçado, porque
normalmente, isto é, este ano tivemos uma experiência totalmente diferente, mas até
agora, mesmo esses, os que iam fazer exame a Ciências, porque depois verificamos,
há várias pessoas que queriam estes cursos e que nem vão fazer exames a ciências a
todas as Faculdades por exemplo. Esses alunos normalmente passavam e tinham
excelentes classificações, etc…Este ano, espantosamente, verificou-se que havia
vários que tinham reprovado, etc…Por acaso, encontrei uma dessas pessoas que
dava o curso, e achei estranhíssimo, e o que se passava é que simplesmente eles não
trabalhavam. São exatamente os mesmos docentes e encontraram um grupo de
pessoas que na sua generalidade, são totalmente diferentes dos anos anteriores.
Note-se que, exatamente, e isso acabou por se refletir. Portanto, às vezes pode haver
impressão de que se estão a frequentar um curso, e que de certeza que passam. E,
este foi exatamente o exemplo do contrário, de todo. Achamos estranho, por acaso
encontrei uma das professoras que me disse, não, não, os alunos são totalmente
diferentes este ano. Agora quer dizer, uma coisa que se percebe nas entrevistas é que
a maior parte destes alunos, não conseguiram estudar, na universidade, por razões
económicas, alguns não foi por querer ganhar dinheiro muito cedo, outros não foi, e
portanto, quiseram a sua independência económica e portanto só agora é que
decidiram, mas há casos em que não. É nitidamente a questão económica, é, é.
Isabel Beato – E nós a pensar que agora é que ia começar…(risos, risos)
Entrevistado G – Pois para mim, foi uma verdadeira surpresa, há pessoas que em
Portugal não andam na universidade por razões económicas. Portanto, acho que isso
é fundamental, e além disso, também acho que é importante para os maiores de 23,
numa altura em que o problema de emprego cada vez mais se coloca e as pessoas
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tiram por vezes licenciaturas, tiram, fazem licenciaturas com muito pouco acesso,
hum…ao mercado de trabalho. Portanto, eu acho que cada vez mais as pessoas vão
ter que alterar o seu local de trabalho. Exige uma licenciatura diferente e podem
querer fazer uma licenciatura diferente. Aliás temos casos. Eu acho que a
universidade de Lisboa, é das poucas universidades que permite isso. Em geral não
permite.
Isabel Beato – O Instituto Politécnico de Leiria também.
Entrevistado G – Também? Pois, mas a maior parte das universidades não permite,
desde que já se tenha uma licenciatura. Depois dizem que existem umas quotas. O
problema é que essas quotas são reduzissímas, eu aliás acho que isto é uma boa
maneira de trazer pessoas a outras licenciaturas. No fundo, são grupos muito distintos.
Aqueles que têm licenciaturas e querem tirar outras licenciaturas e …
Isabel Beato – Sim, estes maiores de 23 começam a ter características e perfis muito
variados…
Entrevistado G – Sim, sim, mesmo das idades Nós começamos com idades muito
superiores do que aquilo que temos “now”, agora. Exatamente, é.
Isabel Beato – Já me está a responder a muitas das minhas perguntas e já me estou
a perder no meu guião (muitas risadas de ambas). Então é assim, já aqui falamos
também do desempenho destes alunos e deu-me a sensação que os classifica ao
mesmo nível.
Entrevistado G – Muito parecidos, é, é. Muito parecidos com os alunos do ingresso
geral.
Isabel Beato – Mas há algum tratamento aqui na Faculdade a esse nível?
Entrevistado G – Repare a única informação que eu tenho sobre isso, foi uma
conversa que tive com Diretora de Serviços Académicos da Faculdade de Ciências,
que olhou uma vez para o número de alunos e a percentagem do número de cadeiras
aprovadas, e era muito parecido. Mais do que isso também não tenho.
Isabel Beato – Conhece casos de sucesso e ia a atrever-me a dizer que praticamente
todos os que terminam são casos de sucesso.
Entrevistado G – Sim, sim, sim…Não sei, não sei. Repare, os primeiros estão a
acabar provavelmente, ainda não foi há muito tempo. Portanto, os primeiros, até
porque muitas vezes, o aluno, não é o caso dos maiores de 23 (impossível
compreender a gravação, devido a problemas técnicos da mesma).
Isabel Beato – Acha que as instituições deviam tratar estes alunos de algum modo
diferente? Ou ter alguma atenção especial?
Entrevistado G – Não. Acho que quando ingressam devem ser todos tratados da
mesma forma. Por acaso é uma coisa que já discutimos várias vezes na Comissão.
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Mas eu acho que a partir do momento em que o aluno ingressa, eles tem as mesmas
dúvidas que os outros têm. E, aliás repare, muitas vezes, isso agora não tem a ver
com os maiores de 23, que determinadas iniciativas que se tem feito para apoiar os
alunos que terão em determinadas áreas. Depois, deparamo-nos com o problema que
os alunos nem sequer aparecem nesses cursos. Portanto, há aqui um problema que
não é a falta de apoio. É mais de permissividade e falta de exigência. Quer dizer eu
tenho uma posição um bocadinho fora da habitual. Porque quer dizer, eu conheço
casos de…porque até aqui, ou até há bem pouco tempo, os alunos podiam
essencialmente fazer as disciplinas ou exames. Quer dizer, um número bastante
grande de vezes, quer dizer, repetir. E, portanto se fossem obrigados a …quer
dizer…é falta de…o aluno no fundo, e agora não estou a falar dos maiores de 23, quer
dizer, nesse aspeto acho que são todos. Os alunos no fundo usam aquilo que o
sistema permite. E, o sistema permite-lhes muito. Exatamente. E como lhes permite
muito, eles também não se preocupam. Além de que não sei se também se não existe
uma componente psicológica, não dos maiores de 23. Os maiores de 23 na
generalidade, tem um emprego. Mas os alunos do ingresso geral, eles sabem que vão
para um mercado de trabalho extremamente difícil e portanto, tentam adiar essa
decisão. E portanto, acho que é outra das razões que os leva a continuar na
Faculdade, a travar a saída. Quer dizer, não tenho dado nenhum que me permita dizer
isto, mas como dou aulas a muitos alunos do primeiro ano e eles sabem. Quer dizer,
eu lembro-me de alunos que terminam as licenciaturas que exigem notas bastante
elevadas e eu perguntava aos alunos e eles diziam, “não, não, não, depois daqui
saímos e vamos trabalhar no MC Donalds”. E são alunos que trabalhavam, não são
alunos não cumpridores. Portanto eu acho que isso também os desmotiva muito. Não
sei se no Instituto Politécnico sente isso…?
Isabel Beato – Sentimos. As realidades vão-se repetindo também, os sentimentos
vão-se repetindo também, as dúvidas…
Entrevistado G - …É, é. O sistema permite-lhes mais do que devia permitir.
Isabel Beato – E muito mudou em três, quatro, cinco anos também e vamos
assistindo a estas mudanças todas e isto reflete-se também na universidade.
Entrevistado G – Sim, mas nós já tínhamos estes problemas há 10 anos ou há vinte.
Eu acho que o facto de os alunos poderem estar 5 anos 6 anos…Não eu não vejo
grande diferença com a situação de há 15 anos atrás por exemplo ou vinte. É muito
parecida. Lisboa pode ser uma realidade diferente. Mas aqui na Faculdade não vejo.
Vejo é que de facto nós continuamos a ser bastante permissivos. Aliás há escolas
onde não se nota isso. Quer dizer, por exemplo se for Economia na Nova, não tem
estes problemas. Completamente diferente, portanto…
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Isabel Beato – Ia agora passar à questão seguinte, que também já aqui falamos e que
tem a ver com a preparação deste público antes do ingresso. Portanto, aqui, na
Faculdade, na Universidade de Lisboa aliás, tem oficinas de preparação, não é?
Entrevistado G – Tem oficinas de preparação de Matemática e tem outra de …sei
que é dada por docentes da Faculdade de Letras.
Isabel Beato – Concorda que seja dada esta preparação?
Entrevistado G – Sim, sim. Acho que sim. Agora acho é que não se pode dar a ilusão
de que vão, frequentam e depois passam. Porque obviamente não é verdade. Repare,
nós temos uma total independência entre as pessoas que fazem o exame, por
exemplo, e corrigem o exame e as pessoas que dão esses cursos. Aliás, nem se
conhecem por acaso. Portanto...
Isabel Beato – Mas é sempre uma preparação muito próxima ao nível do secundário,
não é?
Entrevistado G – Sim, sim, totalmente. Aliás, por isso é que nós sempre dissemos
que a preparação deve ser dada por elementos do secundário, que é muito diferente
do que dar disciplinas da universidade, por exemplo. Quer dizer, se eu quisesse dar
agora esse curso, para mim seria muito mais difícil, do que as pessoas que estão a
dar agora. São docentes do ensino secundário e são pessoas com muita experiência
do ensino secundário. E de facto tem corrido muitíssimo bem. Idealmente começam no
início de janeiro e vai até praticamente uma semana antes dos exames, até finais de
abril. Às vezes, tem havido o problema de não haver gente suficiente e espera-se mais
uma ou duas semanas.
Isabel Beato – Mas a preparação nunca os dispensa das Provas?
Entrevistado G – Não, não de forma alguma. Não, todos realizam a Prova. Prova
específica escrita. E as pessoas que fazem o exame, a Prova nem sequer conhecem
as pessoas que dão os tais cursos de preparação. Há total independência.
Isabel Beato – Relativamente às Provas, vocês estão organizados pelas Provas
específica, suponho.
Entrevistado G – Sim, a Matemática que todos têm. Isso até foi uma exigência do
Conselho Diretivo da Faculdade de Ciências, sim. Isso foi uma exigência do Conselho
Diretivo, falando depois com os departamentos e todos estiveram de acordo, que de
facto era de exigir a Matemática e depois depende das outras disciplinas e dos outros
departamentos.
Isabel Beato – Mas os que não tem o 12º ano?
Entrevistado G – Fazem exame como qualquer outro.
Isabel Beato – Mas fazem outra disciplina, como cultura geral?
Entrevistado G – Não, não, não.
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Isabel Beato – Mas tem depois da específica, fazem uma entrevista?
Entrevistado G – Fazem a entrevista, tem sempre. Portanto, neste caso, fazem a
Prova e se forem aprovados na Prova, fazem a entrevista. A Prova é só escrita.
Isabel Beato – A entrevista, qual é exatamente o seu papel?
Entrevistado G – A entrevista, até normalmente, agora até alteramos e portanto, a
entrevista sempre esteve e é normalmente sempre conduzida por algum elemento do
IOP, do Instituto de Orientação Profissional, e habitualmente está sempre uma pessoa
do departamento a que os candidatos concorrem. Eu muitas vezes estou, apesar de
não ser necessário, muito mais como presidente do Júri, para ter ideia dos candidatos
e depois conhecê-los quando passo por eles. Essencialmente é isso. Mas estou mais,
tenho um papel mais de observação. Repare, a entrevista é mais ou menos feita pelas
pessoas, pelas psicólogas do Instituto de Orientação Profissional e eles tem mais ou
menos um guião e eventualmente, quer dizer o professor, pode fazer uma ou duas
perguntas, mas francamente é feita pelos elementos do IOP. Portanto, é conduzida
por eles e tem a parte profissional. E tenta-se perceber porque é que não se
candidataram antes. A entrevista pode ser eliminatória, pode, pode. Tem havido casos
por exemplo, em psicologia, tenho a impressão que houve um ou dois casos em que,
e em Ciências, houve um caso também já. Pois, porque, eu por acaso não sei. Não sei
quais foram as razões que levaram a esse problema em psicologia. No nosso caso,
era um candidato que de facto não, para chegar ali, tinha tido aproveitamento na
específica. Exatamente, mas achamos que não era um candidato que nos desse
garantia de sucesso. Era um candidato muito problemático. E, aí é um bocado
complicado. Porque há candidatos problemáticos e isso depois é complicado de gerir
nas nossas Faculdades. Os casos que, por acaso foi a única vez que nos aconteceu,
eram, repare, também tinha uma parte curricular, no sentido de avaliação do currículo.
E, a avaliação de currículo é feita pelo departamento a que o candidato concorre. E,
era engraçado, porque eu por acaso vi e achei uma classificação muito baixa, uma
nota muito baixa dada pelo meu colega. Achei, isto é, vi a classificação mas não fui ver
o currículo. A psicóloga do instituto tinha dado a mesma classificação. Exatamente a
mesma e de uma maneira totalmente independente. Porque o que normalmente
acontecia, fazia uma sua classificação, não era conhecido, mas ter mais ou menos
uma ideia e era nitidamente um caso problemático. Depois ficou ali. Não ficou ali
através dos maiores de 23. E, isto é que depois foi complicado. Depois acabou por
entrar através do que se chama regime livre, ou qualquer coisa. Mas, isso ultrapassanos completamente, não podem dizer que foi. Porque repare, o que se passa por
vezes é que candidatos problemáticos, as pessoas costumam apontar aos maiores de
23. Não, então entrou pelos maiores de 23.Daí que eu acho que os maiores de 23 são
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uma excelente ideia, mas algumas universidades não souberam usar da melhor
maneira e os próprios media, quer dizer eu acho que eles não perceberam. A Doutora
xxx, penso que foi entrevistada ou fez um artigo ou alguém lhe pediu para fazer um
artigo, não me lembro em que jornal, e isto foi….Acho que foi neste ano letivo ou no
ano letivo passado, e de facto, o título não tinha nada a ver. De facto há uma certa
conotação, que eu acho que é perfeitamente errada. Quer dizer, acho que a exigência
pode perfeitamente aplicar-se aos Maiores de 23. E nesse aspeto a Universidade de
Lisboa, tem, eu penso que sim, não é por fazer parte da universidade, mas acho que
tivemos um certo cuidado.
Isabel Beato – E também por isso é que quis saber um pouco mais da vossa prática.
Entrevistado G – Pois nós fomos dos primeiros, inclusive a fazer o regulamento e
uma pessoa que tinha ideias muito claras sobre isso, era a professora Maria Helena
Rebelo Pinto, era a grande impulsionadora dos maiores de 23. Acho que é uma
experiencia muito boa. E, para nós também foi uma experiência muito boa.
Isabel Beato – A ultima pergunta que tenho, é se conhece o ingresso deste tipo de
público noutros países?
Entrevistado G – Eu sei que, mas sei que vi na internet, não sei mais do que isso, na
Inglaterra eles têm algo parecido a que eles chamam os “mature students”, mas não
sei mais do que isso. Sei que é uma percentagem, não sei se são 5%, não é assim
uma percentagem tão pequena como isso, agora não sei como é que eles fazem a
seleção. Não, não tenho dados.
Isabel Beato – Pronto, não é a questão mais importante, mas é.
Entrevistado G – Porque através da internet talvez consiga ver. Eu acho que vi ou
Cambrigde ou Oxford e pode tentar ver o acesso e depois quais, porque depois
dessas experiências de 5 ou 6 anos, agora podemos ter uma ideia sobre como é que o
processo decorre, tem problemas como é evidente, mas eu acho que é positivo,
francamente.
Isabel Beato – Da ideia que eu tenho em termos de Inglaterra e que já explorei um
bocadinho é que eles não têm propriamente um momento como nós acabamos por
fazer cá. Com Provas. Eles apresentam um portefólio e portanto, em cada Faculdade
existe uma equipa, um júri, elementos que analisam,
Entrevistado G – Pois e nem sequer fazem o exame de específica, coisa que eu não
estou a ver. No nosso caso não estou a ver de forma alguma, porque se só fizermos
os portefólios, no caso de Ciências, quer dizer não temos garantia nenhuma, a não ser
que se exigisse que o aluno tenha tido sucesso no 12º ano, etc…Mas aí vamos cair
outra vez. Não acho que a ideia seja essa. Só estou mesmo a ver fazer um exame,
não estou a ver outra forma, é evidente que a entrevista é, a entrevista a avaliação do
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currículo. Porque uma das coisas que tentamos sempre foi, na Comissão, dar um peso
bastante grande ao currículo profissional do candidato, exatamente para termos os
problemas dos meninos que querem ir e os pais querem farmácia. Não têm média e
vêm. Sempre tentamos evitar esses casos. E, isso não tem acontecido. Não, até
porque as vagas em Farmácia são em regra muito reduzidas. Penso que não tem
acontecido.
Isabel Beato – Olhe, professora G, nós chegamos ao fim das questões. Eu não sei se
quer fazer algum comentário mais específico ou mais global relativamente a esta
matéria?
Entrevistado G – Eu acho que devia ser interessante pegar nalguns casos de
sucesso e por exemplo, estou a falar de Ciências mas há outros, e de entrevistar
essas pessoas por exemplo e perguntar-lhes. Porque, para eles também não deve ser
fácil integrarem-se na Universidade e por isso é que por vezes há tendência para criar
um grupo de apoio, etc…Mas eu acho que eles têm de se confrontar com os mesmos
problemas do que os outros. Agora seria interessante conhecer o, ter o ponto de vista
deles.
Isabel Beato – Eu já os questionei a todos através de inquérito, mas aqueles que já
concluíram por exemplo…
Entrevistado G – Exatamente. Porque estou a pensar em alguns casos em Biologia,
sim. Por exemplo, esse que lhe disse que teve a melhor classificação a cálculo, está
em informática, não acabou ainda, está no 2º ano ou 3º ano, de informática. Eu acho
que seria interessante perceber, conhecer as experiências deles.
Isabel Beato – Olhe, não sei até onde é que este estudo me vai levar…(muitos risos)
Entrevistado G – Olhe, se precisar de os contactar mande-me um correio eletrónico,
que eu vou estar com eles e falo com a pessoa dos serviços académicos e...
Isabel Beato – Bom, vamos ver se eu ainda vou a tempo de colocar essa questão na
agenda, mas sem dúvida que o depoimento, ao fim e ao cabo, daria um contributo
importantíssimo.
Entrevistado G – É pena que tenha esta conotação um bocadinho negativa, e no
público em geral. Mas acho que ou fomos nós universidades que não soubemos
explicar ou então o público em geral que à partida não devia estar associado àquela
imagem, não, não. Por exemplo, os ad-hoc nunca tiveram esse problema, não percebo
porquê.
Isabel Beato – Eram menos.
Entrevistado G - Pois, talvez…
Isabel Beato – E quando abrimos mais, corremos outros riscos.
Entrevistado G – Sim, as vagas eram em número pequeno.
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Isabel

Beato

– Então

termino

como comecei,

agradecendo-lhe

pela

sua

disponibilidade e colaboração e fico por aqui da minha parte.
Entrevistado G – Olhe muito prazer…(risos).
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista

Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria
1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais

Explicação

Interessados apenas nos
candidatos que garantem sucesso
Antes da entrada no
Ensino Superior

Alguns destes alunos não
conseguiram estudar por razões
económicas

No decorrer do curso no Têm que ter os conhecimentos
básicos
Ensino Superior
Diferenças dos outros
alunos
(dificuldades/maisvalias)
Semelhanças com os
outros alunos
(dificuldades/mais
valias)

Excertos da Entrevista

“Desde o início que estabelecemos que estávamos interessados em candidatos que
pudessem ter sucesso, sucesso no percurso académico. Daí que eu tenha uma
opinião muito positiva dos maiores de 23”.
“Uma coisa que se percebe nas entrevistas é que a maior parte destes alunos, não
conseguiram estudar, na universidade, por razões económicas, outros não foi,
alguns quiseram ganhar dinheiro mais cedo, e portanto quiseram a sua
independência económica e portanto só agora é que decidiram, mas há casos em
que não. É nitidamente a questão económica, é, é.”
"Eles tem que ter os conhecimentos, quando fazem os exames de acesso, eles tem
de ter os conhecimento básicos para prosseguirem uma carreira académica".

Há boa integração entre os alunos
mais velhos e mais novos. Há troca
de experiências diferentes
Muito parecidos com os outros
Há alunos muito bons e outros que
desistem tal como os outros
Aluno M23, é o melhor a Cálculo

Casos de sucesso

“É mais integração, entre os alunos mais velhos e os alunos mais novos.
Experiencias diferentes etc…”.
“Muito parecidos com os alunos do ingresso geral".
“Tal como no ingresso geral, há alunos muito bons e há alunos que depois de facto
desistem, e não fazem e etc…não é muito diferente”.
“No ano passado, por exemplo, o candidato, o aluno que teve melhor classificação a
cálculo, a cálculo, era um aluno que tinha entrado através dos maiores de 23, por
exemplo".

Tem havido prémios para estes
alunos bons

"Tem havido alunos que têm tido prémios dos melhores alunos".

2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial
Ideia ótima se for bem aplicada
Caracterização

Valor

Entram poucos. Todos têm que
realizar a Provas de Matemática
Positivo

“Acho que de facto, a ideia é ótima, se for bem aplicada acho que é excelente, se
for mal aplicada é complicado”.
“Entram muito poucos. A exigência da matemática, todos os candidatos na
Faculdade de Ciências tem que fazer Matemática, independentemente do
departamento e note-se que isto nem sequer é verdade para os candidatos do
ingresso geral sem fazer o exame de matemática ou então fazer matemática b”.
"Muito positiva".

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades

Cursos Preparatórios

Oficinas

Quando ingressam devem ser todos “Quando ingressam devem ser todos tratados da mesma forma. Por acaso é umas
tratados de maneira igual
coisas que já discutimos várias vezes na Comissão”.
O ensino tem muita permissividade “Há aqui um problema que não é falta de apoio. É mais de permissividade e falta de
e falta de exigência
exigência.”
Frequentar os cursos ou formações
“Sim, sim, acho que sim, agora acho é que não se pode dar a ilusão de que vão,
preparatórias não garante a entrada
frequentam e depois passam. Porque obviamente não é verdade".
no ES
As universidades podem não ter
sabido comunicar e explicar bem.
Daí alguma imagem mais negativa

“Acho que ou fomos nós universidades que não soubemos explicar ou então o
público em geral que à partida não devia estar associado àquela imagem, não, não.”
“A nível da reitoria, uns cursos de preparação para os maiores de 23, que é a oficina
de Matemática que tem sido realizada de forma totalmente independente do
departamento de matemática".

4. Outras Realidades
4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países
Diferentes formas de
acesso

Na Inglaterra tem os “mature
students”

Outras faixas etárias

Não identifica

“Na Inglaterra eles têm algo parecido a que eles chamam os mature students, mas
não sei mais do que isso, sei que é uma percentagem, não sei se são 5%, não é
assim uma percentagem tão pequena como isso, agora não sei como é que eles
fazem a seleção, não, não tenho dados.”
Não identifica

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas
Posições políticas

Seria interessante entrevistar alunos
que já concluíram

“Eu acho que devia ser interessante pegar nalguns casos de sucesso e por
exemplo, estou a falar de ciências mas há outros, e de entrevistar essas pessoas
por exemplo e perguntar-lhes”.
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Transcrição de uma entrevista realizada a um docente da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa

Dia: 16/03/2012
Duração: Das 16h30 às17h30 - 50 minutos
Entrevistado H
Local: Lisboa
Universidade de Lisboa: Faculdade de Direito
Isabel Beato – Então, eu julgo que já estamos aqui a gravar. Já vi que sim, (risos) …
para si que é o ator principal. Então é assim, primeiro que nada, boa tarde. Agradeçolhe por estar a colaborar comigo neste estudo. Antes de avançarmos, iria pedir-lhe que
fizesse uma apresentação sua, de quem é, do que faz aqui na Faculdade, e depois
obviamente até explicar logo, portanto o seu papel na Comissão, portanto, o seu papel
na Comissão para M23.
Entrevistado H – Pronto. O meu nome é Entrevistado G, sou professor associado na
Faculdade de Direito de Lisboa e sou o responsável nomeadamente pelo conselho
científico da Faculdade de Direito de Lisboa para o acesso de maiores de 23. O
acesso a Maiores de 23, se a memória não me atraiçoa, está desde de 2006, suponho
que seja por ai, 2006, 2007. Não quero ser impreciso mas eu estou desde o início
neste acesso. Portanto, sou professor coordenador da Faculdade Direito de Lisboa
com competências de organizar as Provas, examinar e avaliar, hum, os candidatos
para fazer a seleção deles para entrada no 1º ano da Faculdade de Direito.
Isabel Beato – Então, nesse caso, eu perguntaria de imediato qual é a opinião que
tem deste acesso em primeiro lugar. Portanto, se concorda com este acesso que foi
criado e como é que o vê, qual é a sua opinião.
Entrevistado H – Eu vou-lhe dizer que a ideia pode ser boa. A ideia do diploma legal
que institui este acesso …, tem na prática sido um pouco desvirtuada na minha
opinião. O que se passa é que este acesso, visa sobretudo possibilitar a pessoas com
experiência profissional que possam creditar essa experiência profissional, e dessa
forma obter um acesso que lhes estaria vedado pela via normal. Pelo menos o dado
talvez seja excessivo, mas teria dificuldade. Acontece porém, que os cursos não têm a
mesma natureza no meu curso em particular, no curso de Direito. O que se sucede é
que a experiência profissional destas pessoas é uma experiência que supõe a
licenciatura em Direito. A esmagadora maioria dos cursos em Direito, ou melhor das
atividades profissionais em Direito, na área de advogados e seguradora supõe a
licenciatura. A experiência profissional que possa ser avaliada no acesso de Maiores
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de 23, relativamente a profissões se supõe a licenciatura, não é fácil. Portanto, há
muito poucas profissões jurídicas que possam ser exercidas sem a licenciatura e as
que podem, nunca se sabe enfim, um escrivão, os funcionários forenses e bom, hum,
é muito pouco, não é?. E portanto, é o que é que se sucede na prática: A generalidade
das pessoas que vem para este acesso, vem porque quer fugir da concorrência com
os candidatos de liceu. Entende se calhar com alguma razão, que tem aqui uma porta
mais bloqueada pelo acesso geral e portanto independentemente das suas, da sua
experiência profissional e portanto,… Da satisfação do requisito legal deste acesso
que devia ser relativo à experiência profissional, inscrevem-se e vêm aqui. E a
verdade é que na generalidade dos casos, como nós não temos grande experiência
profissional para, hum, para avaliar e/ou selecionar na base essa experiência
profissional, acabamos no fundo por fazer uma avaliação da capacidade cultural das
pessoas para frequentar o curso de Direito. Perante o espírito inicial deste mesmo
diploma, no que diz respeito ao Direito, tem sido um pouco sofredor. Na prática, o
acesso tem sido utilizado por pessoas que têm mais de 23 e que julgam por ter mais
de 23, têm esse acesso sem que o requisito legal da experiência profissional esteja
subjacente à generalidade das candidaturas.
Isabel Beato – Focava ainda há pouco, portanto uma questão que eu iria colocar
agora que é … conhece no fundo tão bem a polémica acerca de Maiores de 23 não é?
Portanto, não só nesta questão de virem de cursos diferentes, de terem ou não
experiência, mas de alguma forma uma crítica em termos de opinião pública sob o
acesso, a rever-se ou…
Entrevistado H – Eu vou fazer uma distinção que as pessoas normalmente não
fazem… Eu não tenho nenhuma crítica de fundo a fazer a este acesso. Dentro do
espírito originário do diploma legal que é de facto possibilitar às pessoas com
experiência profissional, possam ver essa experiência profissional reconhecida, tendo
um acesso que depois pode ser até… como é que eu lhe posso dizer, ... pode ter um
benefício de acreditação, o que leva a que pessoas já com essa experiência
profissional que referi, não terem que realizar o curso por inteiro porque a sua
experiência profissional anterior lhes possibilita ou lhes possibilitou uma formação que
torna agora a conclusão da totalidade do curso “despiciendus”. Portanto, podem
rapidamente ou mais rapidamente realizar o seu curso de licenciatura. Agora, como
lhe digo, e em relação a alguns cursos, na minha experiência, que é limitada ao curso
de Direito o que sucede é que as pessoas utilizam este acesso, não tanto porque têm
experiência profissional na área do Direito, o que não sucede com uma larga
percentagem dos candidatos, mas como um acesso em que se procura evitar
concorrência do acesso geral. Dito isto, a crítica principal que eu tenho que fazer, que
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eu tenho a fazer, mas também suponho que possa ser feita no acesso geral é de que
a maior parte destes candidatos vêm… com… o liceu concluído através das novas
oportunidades. E, o que eu noto é a fraquíssima formação, não é? destas pessoas.
Quer dizer, o que eu tenho notado é que muitas das pessoas que tentam este acesso,
não têm competências culturais para frequentar o ensino superior e têm aproveitado a
circunstância de, um pouco paradoxalmente, a lei não exigir sequer a conclusão do
ensino secundário para tentarem muitas vezes antes do tempo normal, da formação
cultural da pessoa no ensino superior. Essa é a crítica que eu faço, não é tanto uma
crítica ao acesso ao ensino mas ao modo como ele tem sido aproveitado por muitas
pessoas. E já agora vou-lhe dizer, pela prática universitária. Repare, nós aqui em
Direito não temos competências para estabelecer o regulamento de acesso. Este
regulamento é celebrado, é efetuado ou aprovado para ser mais exato, pela Comissão
Científica da universidade. Portanto, todos os cursos da universidade, e portanto nem
sempre a perspetiva que vinga na regulamentação deste acesso, é aquela que
corresponde à Faculdade de Direito de Lisboa. E eu suponho que essa
regulamentação acabou por se distanciar um pouco do espírito do diploma, do espírito
do acesso ligado à experiência profissional para pessoa, para acabar por se tornar
quase uma, um acesso baseado na interpretação por alma dos maiores de 23, pois
para que todos aqueles que reúnam o requisito da idade possam efetivamente
concorrer E nessa medida fugir, como lhe digo, ao concurso geral, ao contrário do
espírito inicial do diploma que me parece mais restritivo e portanto mais atido à
circunstância particular de poder haver pessoas com experiência profissional e que
teriam em condições culturais. Portanto, tendo já adquirido competências ao longo da
sua vida para frequentar o ensino superior e até obter logo uma credenciação, a terem
de concluir todas as cadeiras de licenciatura. Isto na prática, não, não aconteceu. Não
acontece e suponho que é por essa via que se pode fazer uma crítica, na medida em
que afinal de contas acaba por se privilegiar as pessoas da concorrência geral. Os
alunos que se sabe que seguem o acesso geral e que normalmente têm uma
concorrência superior à deste acesso. Deixe-me também dizer-lhe ainda nesta linha,
que me parece importante, que a Faculdade de Direito de Lisboa, e só lhe posso
indicar o exemplo que conheço, é, tem sido muito generosa nas vagas, hum, que tem
conseguido. Eu posso dizer-lhe que nós nunca abrimos menos de cinquenta e cinco
vagas, tendo até ao longo dos anos por força de decisão do Senhor Diretor, chegado a
cerca de 100 alunos. Se me disser que o acesso geral ou as vagas para o acesso
geral, anda à volta dos 450, quer dizer nós temos estado sempre acima dos dez por
cento, nalguns casos mais do que os dez por cento, o que de facto é muito generoso
para quem vem por esta via. Portanto, isto de facto na prática, acaba por facilitar a
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vida a algumas pessoas que no acesso geral não teriam condições de sucesso para o
concurso, como os rapazes e raparigas que vinham do liceu, não é? Em regra, em
regra, melhor preparados do que os deste acesso.
Isabel Beato – Tem tido alunos maiores de 23? Nas suas unidades curriculares.
Entrevistado H – Hum, repare, posso dizer sim. Resposta sim, só para lhe dizer o
seguinte. Normalmente, eles entram para o primeiro ano aqui na Faculdade de Direito
de Lisboa. Eles nunca deixaram, nunca tiveram credenciação sequer para deixar fazer
uma só cadeira. Eles entram e fazem todas as cadeiras do curso e em regra, quem
contacta com eles é a direção dos docentes do primeiro ano, sendo certo que depois
há uma parte que desiste, embora não haja estatísticas, mas o primeiro ano tem
sempre, tem sempre alguma percentagem de desistência e muito em particular eles
concentram-se no turno da noite. Aliás, uma das razões pelas quais nós temos tanta
gente interessada neste curso é porque a Faculdade de Direito oferece um curso
noturno e a generalidade destas pessoas trabalha e portanto o curso noturno é o ideal.
Portanto, os docentes que estão ligados ao curso noturno, o que nem sempre tem sido
o meu caso, trabalham com estas pessoas embora, nós depois não consigamos
diferenciar, porque não há nada numa pauta, nem numa lista de alunos que indique
qual foi o acesso dessas pessoas e portanto agora a resposta é sim. Já tive alunos
“Maiores de 23”, hum, não sou capaz de precisar dados estatísticos relativamente aos
“Maiores de 23”, se bem que a secretaria da Faculdade em tempo, tenha feito para o
gabinete da reitoria deste acesso alguma pesquisa estatística. Talvez a reitoria lhe
possa fornecer esses elementos, eu não sou capaz de lhe dizer nada sobre
estatísticas relativamente ao aproveitamento ou ao tipo de frequência dos “Maiores de
23”.
Isabel Beato – Ia-lhe perguntar se relativamente ao desempenho tem alguns dados,
sobre o desempenho ou sucesso destes alunos. No primeiro ano já percebi que há
desistências e portanto os que seguem depois o caminho, não é? Como é que será
em termos de resultados?
Entrevistado H – Hum, pois esses dados talvez possam ser obtidos através da
secretaria, eu confesso que a Faculdade de Direito de Lisboa, nomeadamente eu que
sou responsável, não tem seguido o percurso desses alunos. De alguma forma, é
verdade nós temos, não diria negligenciado, não nos temos interessado em particular
por esta população estudantil. No fundo, porque também julgamos que a entrada
torna-os iguais independentemente do acesso deles. Portanto, este não é o único
acesso, para além do acesso geral há outros acessos especiais. Portanto, nós não
temos esse tratamento estatístico que diferencie os alunos em função do seu acesso.
Embora, repito, a reitoria em alguns anos, solicitou alguns elementos à secretaria aqui
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da Faculdade de Direito de Lisboa e poderia a qualquer momento obter. Eu se quiser
ter direito a essa informação, tenho. Porque todas as pessoas que entraram estão
devidamente registadas na secretaria e era apenas a questão de colocar uma ou duas
pessoas a fazer isso, não é?. As pessoas daqui têm demasiado trabalho e nunca
houve da nossa parte intenção de sobrecarregá-las com esta avaliação estatística,
para nós a partir do momento que entrou, não temos essa responsabilidade. De resto,
para terminar, hum, a reitoria da universidade tomou as rédeas de todo este processo
e portanto centralizou tudo no que diz respeito quer à publicitação, quer à elaboração
de regras, quer à própria captação de dados estatísticos. E portanto, quando a reitoria
quer fazer o estudo e tem feito com alguma periocidade, nós conhecemos os dados.
Mas, portanto esse momento é centralizado na reitoria para a universidade de Lisboa.
Não é feito aqui para a Faculdade de Direito de Lisboa, pela própria Faculdade de
Direito.
Isabel Beato – Mas ainda voltando aí, faz parte da comissão, talvez do júri, melhor
dizendo do júri, portanto, no momento da entrevista não é?, onde todos têm que
passar faz parte desse momento.
Entrevistado H – Eu posso dizer que, com exceção possivelmente dos dois primeiros
anos, hum, em que reuni uma equipa de assistentes também para a tarefa das
entrevistas. Eu suponho, que foi no máximo os dois primeiros anos, talvez 2006, 2007.
A partir daí eu realizo todas as entrevistas, todas. E, portanto estamos a falar de um
universo de pessoas que ronda em regra,110,120, portanto
Isabel Beato – Por ano?
Entrevistado H – Pois, por ano. Isto nas entrevistas. Porque nós estamos a falar de
um acesso, que em alguns anos, ultrapassa as três centenas de candidatos e que
anda sempre, sempre, sempre na casa dos 250 para cima.
Isabel Beato – Portanto, acaba por ver muitos desses alunos depois aqui,
provavelmente a circular ou…
Entrevistado H – Sim, sim, sim.
Isabel Beato – Pronto.
Entrevistado H – Sim, sim, sim.
Isabel Beato – Porque dá para perceber se muitos deles ainda vão ficando, não é?
Entrevistado H – Não, ah isso com toda a certeza, com toda a certeza.
Isabel Beato – Ainda para voltar à questão do desempenho ou do contingente. O fim
da meta não é…
Entrevistado H – (falas sobrepostas durante alguns segundos) – Sim, com toda a
certeza.
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Entrevistado H – E, aliás, posso dizer que alguns se tornaram bons alunos, é a sorte.
Também gostava de uma coisa. É bom que me tenha, também me fez essa pergunta
também não me queria antecipar, que os Maiores de 23 têm uma composição que não
é o meu género. Eu diria que há uma boa parte de pessoas, se calhar uma maioria
que têm uma formação escolar incipiente, muitos deles nem o 12º ano concluíram.
Posso dizer que houve candidatos aqui inclusivamente que nem o 9º ano tinham, hum,
quem nem o 9º ano tinha. Mas a par disso, nós já tivemos vários mescles, vários
mescles e um número todos os anos muito significativo de licenciados. Não tenho a
estatística exata mas, posso dizer que todos os anos temos sensivelmente 15%, por
aí, de licenciados. E temos, normalmente, enfim nesse universo de 200 e tal, 200
pessoas, 2, 3 mestres. Portanto, pessoas que preferem, com boas razões, este
acesso ao acesso para licenciados que a que a Faculdade disponibiliza pelos termos
da lei, pela razão simples de este acesso ter vagas em número superior, e portanto
como culturalmente estas pessoas são pessoas preparadas em regra, hum,
conseguem combater todas aqueles que vêm com o liceu feito ou com o ensino,
ensino secundário feito. E, naturalmente os que o têm completo. Portanto, há casos
realmente de alunos, posso dizer-lhe que médicos frequentam este curso. Estou a
lembrar-me de um em particular, que foi sempre um bom aluno … era licenciado em
Medicina e portanto tinha já uma bagagem cultural boa, como estudante, como
estudante do ensino superior. Portanto, há realmente vários alunos no acesso de
“Maiores de 23”, que têm feito uma boa carreira aqui na Faculdade de Direito de
Lisboa, porque tinham já uma formação académica boa. Não estou a dizer
profissional, estou a dizer académica.
Isabel Beato – Académica. (risos)
Entrevistado H – Estou a dizer académica porque eu faço bem a distinção. A
formação profissional do acesso para o curso de Direito é em regra, pobre. Como lhe
disse, a esmagadora maioria das profissões ligadas ao Direito requerem a licenciatura.
Portanto as pessoas com experiência profissional que para aqui vêm, normalmente
estão num nível cultural, não diria muito baixo, mas inferior à licenciatura,
normalmente ao nível do ensino, do ensino secundário só.
Isabel Beato – Hum, Hum. Muito bem, já estamos aqui a trabalhar mais outras
questões, as diferenças e semelhanças e casos de sucesso que conhece ou não, já
me disse que sim (risos) e portanto (falou sobreposto)…
Entrevistado H – Conheço alguns. Se me perguntar o nome, conheço-os de vista.
Conheço de vista alguns, tenho tido esses alunos em algumas cadeiras ao longo do
curso sim. Há casos de sucesso aqui, não tenho a mínima dúvida, nenhuma. E aliás,
estou convencido que uma boa percentagem desses alunos conclui a licenciatura. Há
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casos ao invés e dou-lhe … também lhe ia transmitir isso que é ainda feito no principio
desta semana, portanto, estamos em sexta, foi segunda que estive, foi segunda-feira
que chumbei numa oral de 3º ano, um dos alunos que entrou por este acesso e que
realmente é um aluno muito limitado não é?, que me recordo, pronto, foi daqueles,
daquelas levas de pessoas em que ele conseguiu enfim ali, no fimzinho da lista o
acesso, mas depois teve sempre muitas dificuldades, apesar do empenho, apesar do
empenho.
Isabel Beato – Apesar do empenho, não é.
Entrevistado H – Lembro-me que, quer dizer, conheço alguns casos que vejo,
nomeadamente, não de nome, de alunos que entraram pelos “Maiores de 23”, que têm
dificuldades. Já que fala nisso e agora que a minha memória vai trabalhando uma vez
que estava distanciada deste assunto…
Isabel Beato – (risos) provavelmente.
Entrevistado H – Estou-me a lembrar que ainda este ano, no curso de mestrado, no
mestrado profissionalizante que a Faculdade de Direito tem, de ver alunos que
entraram por esta via, em concreto, um agente policial, da policia de segurança
publica. Nós temos neste acesso, muitos agentes da PSP, muitos agentes da GNR e
também, já agora, outro tipo de população que frequenta este grupo de acesso, é o
dos funcionários das finanças, não é?, funcionários da administração fiscal. É curioso,
que nos aparecem muitos agentes da PSP, muitos agentes da GNR e vários
funcionários públicos, com motivações diversas, mas é um tipo de população muito
frequente aqui, muito frequente aqui… neste acesso, mesmo muito. Pronto, é uma
oportunidade que eles têm, depois invocam o seu contacto com a lei, embora
completamente incipiente, está a ver um polícia de rua não tem, não tem uma
formação jurídica que possa dizer, apesar de no curso que frequentou ter tido umas
cadeiras disso, muito incipientes com a formação básica. Quase diria ao nível da
cidadania, não ao nível de uma licenciatura científica exigente como é a licenciatura
em Direito não é. E portanto, lembro-me de ter visto realmente, um dos meus alunos
do acesso “Maiores de 23”, logo dos primeiros, que entrevistei, que agora já está a
frequentar o mestrado, não é?. Sem dúvida, que há histórias de sucesso, várias. Não
tenho dúvida nenhuma que se esse apuramento estatístico fosse feito, os encontrava.
Isabel Beato – Mas, só para clarificar, portanto, disse-me que portanto, muitos destes
candidatos já estavam na licenciatura?
Entrevistado H – Vários. Muitos, é excessivo. Eu falei-lhe que, uma percentagem
assim de cabeça e sem preocupação de grande rigor, rondaria os cerca de 15% deste
acesso. Se calhar até devo ser um pouco mais preciso ainda, 15% das pessoas que
passam a Prova escrita para a segunda parte.
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Isabel Beato – Mas, essa população tem outro tipo de acesso, ou melhor.
Entrevistado H – Tem.
Isabel Beato – Através de concursos especiais ou não é?
Entrevistado H – Tem o concurso especial para licenciados.
Isabel Beato – Exatamente. Portanto, se optam pelo acesso para “Maiores de 23” é
apenas pela questão das vagas.
Entrevistado H – Ah isso, não tenho dúvida nenhum.
Isabel Beato – Ah ok, pronto. Era só mesmo para clarificar.
Entrevistado H – (fala sobreposto durante alguns segundos) – Posso-lhe dizer não
sei, se são 3, se são 6 as vagas para licenciados anualmente. Portanto, está a ver
entre a 3 a 6 e 55, 60, 65, por aí, como muitas vezes acontece não é?, nunca tivemos
menos de 55 como lhe digo, de vagas, e nalguns casos depois no fim ainda se abriram
mais vagas do que as inicialmente publicitadas, está a ver?, há muito maior facilidade
em negociar com estas pessoas, que possam concorrer com outras com habilitações
literárias muitas vezes inferiores, portanto, estão em condições culturais de
superioridade relativamente aos outros. Ai isso, com toda a certeza. É, como é que lhe
hei de dizer, é uma das distorções da prática. Agora também lhe posso dizer o
seguinte. Quer dizer, se a experiência profissional ou a acreditação da experiencia
profissional, deixa de ser o critério de seleção principal e passa no fundo este acesso,
a ser um acesso em que se vai avaliar a competência cultural das pessoas para
frequentar o acesso, não vejo por que razão se vai privilegiar os que têm menos em
relação aos que têm mais. Com toda a franqueza não vejo, e como professor desta
casa, enfim isto é, uma posição de princípio que poderá suscitar discordância mas é
minha. Nós preferíamos pessoas capazes, a ter pessoas ignorantes e completamente
incompetências do ponto de vista cultural para frequentar o ensino superior e falo de
competência, falo sobretudo de hum, na completa inabilidade de expressar, da
expressão escrita e oral da língua portuguesa, da falta de conhecimentos culturais das
áreas e que possibilita aqui o acesso ao curso de Direito e por conseguinte a maior
sustentabilidade de aproveitamento futuro. Quer dizer, para que é que eu quero
permitir a entrada de um aluno que eu sei, pela experiencia que tenho, que é
considerável que não vai conseguir passar dos primeiros anos do curso, que vai
ocupar uma vaga que não terá capacidade. Eu já tive situações que um aluno com o
9º ano, consegui passar à segunda fase, porque estudou e tirou uma nota dez, se não
estou em erro, na Prova escrita. Mas, depois as dificuldades de expressão, as faltas
de hábito de estudo e mesmo a dificuldade de ambiente social que aquela pessoa
tinha, tornou-se praticamente impossível o acesso, quer dizer. Claro que aquela
pessoa a dar erros sistemáticos de português, numa Prova escrita. Quer dizer, eu não
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posso deixar entrar pessoas que não estão habilitadas culturalmente a estudar Direito.
Se bem que também lhe vou dizer com franqueza. Se calhar tinha sido muito mais
seletivo se o número de vagas não fosse cinquenta e cinco. Quer dizer, daquelas 55
ou mais vagas que a Faculdade disponibiliza, se calhar se tivesse metade, asseguraria
uma qualidade de frequência. Portanto, uma taxa de sucesso dessas pessoas, bem
superior àquela que eu verifico. Porque acabam por entrar pessoas que não estão
preparadas, verdadeiramente para o ensino superior. Se bem que em termos de
habilitação, dos 250 ou 300 que concorreram, ficaram num nível próximo, dentro das
vagas, isso eu também não posso fazer, não posso dar negativas na Prova escrita de
uma forma desenfreada, quando a pessoa sabe o mínimo para ter nota positiva. Mas
depois se porventura, toda a concorrência é fraquinha e portanto fica ali 10, 11 e
alguns não entravam, eu já sei à partida que a qualidade daquela gente é muito fraca,
não é?
Isabel Beato – Então deixe-me perguntar-lhe, se conseguir afastar-se aqui da
Faculdade de Direito, acha que as instituições em Portugal deviam de alguma maneira
tratar estes alunos de modo diferente?
Entrevistado H – Não. Não, repare o seguinte. Não são as Faculdades que têm de
preparar os candidatos para a Faculdade, não é essa a nossa função. Nós temos a
função de preparar os nossos alunos dentro do saber em que somos especialistas.
Tentarmos pedir para sair fora da nossa área de especialidade e portanto da
competência para prepararmos em áreas que não são as nossas para que as pessoas
tenham competências culturais para aceder a este ensino, é excessivo. Quer dizer,
repare, se uma Faculdade de Ciências que tem a Matemática, que tem a Química, tem
a Biologia, pode conseguir ensinar um aluno de liceu nessas valências, hum, para
permitir a entrada, porque os docentes dessas áreas, são com certeza pessoas mais
competentes nessas do que são os docentes do liceu. Agora nós em Direito, temos o
saber jurídico que não é o saber da História ou o saber da Filosofia, se bem que aqui
tenhamos pessoas preparadas em História, e pessoas preparadas em Filosofia e
todos nós tínhamos tido essa formação liceal antes de entrar. Mas, não é a nossa
vocação. quer dizer, os historiadores que estudam a história do direito, não tem que
estudar a história geral, nomeadamente a história formativa das pessoas, e portanto,
isto para voltar atrás à resposta que me deu, não creio que seja responsabilidade das
Faculdades formarem ou preparar melhor estas pessoas para este acesso. Esse
trabalho deve ser das instituições para o nível de ensino secundário que formam as
pessoas para se habilitarem ao ensino superior. Essa é a minha ideia.
Isabel Beato – Mas a reitoria prepara cursos e oficinas para dar o trampolim. Esta
preparação existe também.
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Entrevistado H – Vamos lá a ver…Por força, provavelmente das pessoas que estão à
frente. As pessoas que em particular estão à frente do gabinete dos mais de 23 da
reitoria, houve e há, suponho, um entusiasmo particular dessas pessoas no seu
trabalho e portanto, porque são pessoas entusiasmadas acharam, sempre acharam,
que podiam ser um pouco mais do que serem apenas espectadores passivos de tudo
isto e portanto olhando para as taxas de insucesso de alguns anos, hum? Foram da
opinião e lançaram essas ideias de permitir às pessoas que estão muitas delas
afastadas, há muitos anos dos bancos das escolas, a oportunidade de o fazerem
dessa forma para se prepararem para estas Provas. Confesso, em todo o caso que
me parece de alguma extrapolação entusiástica da coisa e não algo que as
universidades devam fazer. Mas isso, mais uma vez, uma mera opinião.
Isabel Beato – Neste caso, aqui da Faculdade de Direito, suponho que todos farão a
Prova de Cultura Geral ou de Português e depois devem ter específicas…
Entrevistado H – Bem o que se passa é o seguinte, ao nível da Comissão Científica,
sempre se achou, suponho que a seguir ao ano que se iniciou, deveria haver uma
pergunta em Português uniforme para a universidade. Portanto, todas as Faculdades
da Universidade de Lisboa, apresentam essa pergunta na sua Prova e depois cada
Faculdade indica as disciplinas de acesso. As disciplinas em que vai avaliar a
formação dos candidatos. No caso particular da Faculdade de Direito, fui eu que fiz
essa escolha e são as disciplinas de História e Filosofia. Portanto, temos a pergunta
geral em Português, que tem normalmente uma retroversão para Inglês. É um
pequeno trecho que se pede, devido sempre pela circunstância de se achar, na maior
parte dos cursos, que o inglês é uma língua de estudo quase obrigatória. No Direito,
isso não se sucede, até porque a nossa, a nossa investigação jurídica, não é feita nos
países da Commonwealth de língua inglesa, dos países de Civil Law da Europa
Continental. E, para nós é muito mais relevante, se quisermos pensar na investigação
jurídica, que o aluno saiba o Alemão ou o Italiano, do que saber o inglês. Mas como
esta Prova tem sido transversal às Faculdades, também aqui se tem avaliado, neste
caso eu, que a faço todos os anos, a prestação em língua Portuguesa e a retroversão
em Inglês. As duas áreas como lhe digo, são a Filosofia e História com uma
componente direcionada ou vocacionada para o Direito, e porquê? Já que este acesso
é um acesso pela via profissional, então as pessoas que vão evocar a experiência
profissional, devem evocar também em termos culturais, alguma ligação de estudos.
Bom, como é que isto se resolve? Na prática, a generalidade destas pessoas, para
não lhe dizer 99% destas pessoas não tem. É publicitado um programa que eu tenho
mantido ao longo dos anos e que a reitoria em devido tempo, coloca na sua página e
portanto, todos os candidatos têm acesso. Esse programa tem por sua vez uma
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referência bibliográfica e as pessoas vão preparar-se. É o que sucede, é isso. Isto
como um aluno de liceu prepararia o seu exame final, depois de concluído o ano letivo.
Portanto, os programas são divulgados por cada uma das Faculdades. As Faculdades
facultam os elementos de estudo e as pessoas preparam-se. Através da centralização
da reitoria. Eu disponibilizo, digo eu, porque desde o princípio fui eu e este ano ainda
sou eu, tenho aliás até mantido o programa com alguma estabilidade e penso que só o
alterei há três ou quatro anos atrás. De resto, tenho-o mantido, tenho. Tem havido
estabilidade, e a esse nível, o que até acontece que até aqui, é que tem havido alunos
que se candidataram no ano anterior, tornam-se a candidatar em anos seguintes e
encontram as mesmas referências programáticas, a mesma bibliografia e o que em
alguns casos até tem facilitado. A preparação de um ano para o outro, para pessoas
que não fizeram uma boa preparação mas depois com o tempo, no ano seguinte,
organizando a sua vida melhor, conseguem essa preparação e portanto tem sucesso
neste, neste acesso.
Isabel Beato – Por fim, conhece provavelmente como é feito o acesso de público
adulto noutras Instituições de ensino superior lá fora noutros países. De alguma forma
podemos comparar com aquilo que se passa em Portugal?
Entrevistado H – Eu não sei se percebo a pergunta, o que lhe posso dizer é que
lecionei aqui na Faculdade, hum, com alunos do curso da noite, hum, que têm mais de
23 anos mas, que não entraram por este acesso, entraram pelo acesso geral. Há
muitos, em que isso acontece. Nós também temos o curso noturno, e dei aulas em
Portugal, noutra instituição universitária com alunos que são trabalhadores estudantes.
E, portanto a comparação que lhe posso dar não é com o estrangeiro é com o caso
português. E, a minha experiência é que o aluno pós-laboral, é em regra um aluno
com fraca formação cultural, em regra. São alunos inteligentes, com vontade e que
suprem através do seu esforço as deficiências culturais que trazem de trás, mas é em
regra, uma população estudantil com fraca habilitação, com fraca habilitação. De resto,
e voltando ao ponto inicial que eu lhe tinha dado anteriormente talvez com os últimos
anos, com esse programa das Novas Oportunidades, qualificou uma série de pessoas
que têm deficiências culturais muito grandes, muito grandes. O que eu noto é que
estas pessoas chegam ao ensino superior pela via dos Maiores de 23 ou pela via do
acesso geral com uma preparação insuficiente e não adequada à exigência, o que
deveria ser o ensino superior de qualidade. E, portanto em geral, eu penso que a
população de Maiores de 23 em Portugal é fracamente preparada para o ensino
(telemóvel toca), desculpe lá, posso só atender?
Isabel Beato – Sim, claro, faça favor… (atende e responde à chamada).
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Estamos mesmo a terminar, mas voltando ao ensino superior lá fora, noutros países,
conhece com certeza outras formas de ingresso.
Entrevistado H – Não, não conheço, não tinha percebido a pergunta, àquilo que me
perguntou…não tenho, não tenho conhecimento de outros acessos estrangeiros pelo
menos deste tipo. Não há nenhum dado comparativo que lhe possa fornecer nestes
termos.
Isabel Beato – Chegamos ao fim, não sei se quer fazer algum comentário mais
genérico ou dizer mais alguma coisa para além daquilo que eu lhe perguntei e do que
me foi dizendo e que já foi muito, da minha parte obviamente que lhe agradeço imenso
por este contributo que vem reforçar e vem complementar aquilo que eu estou a tentar
também observar. E do que me vou apercebendo é que há aqui várias realidades,
dentro de outras pequenas realidades, diferenças entre instituições e entre
Faculdades.
Entrevistado H – Não. Este acesso de uma forma geral, assenta numa boa ideia.
Tenho algum receio que não seja aproveitado com o espírito do diploma na sua
origem e que desta forma ele seja sobretudo aproveitado como uma forma de pessoas
com mais de 23 anos entrarem ou candidatar-se ao ensino universitário sem a
concorrência das pessoas mais novas que vêm do ensino secundário e ganharem
justamente pela menor concorrência deste acesso, uma vantagem. Não sei se isso na
prática, não trás alguma distorção na igualdade de tratamento das pessoas e portanto,
tenho alguma dúvida que não tendo o espírito do diploma sido preservado que
realmente não haja efeitos negativos em termos comparativos neste acesso. Quando
posto ao lado dos outros, nomeadamente do acesso geral.
Isabel Beato – Muito obrigada.
Entrevistado H – Pronto, muito obrigada e…
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria
1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais
Antes da entrada no
Ensino Superior

Explicação

Semelhanças com os
outros alunos
(dificuldades/mais
valias)

"Não têm competências culturais para frequentar o ensino superior”.

Fraca formação cultural para o ES

Há distanciamento no regulamento
No decorrer do curso no
inicial relativamente à experiência
Ensino Superior
profissional

Diferenças dos outros
alunos
(dificuldades/maisvalias)

Excertos da Entrevista

Querem fugir ao contingente geral
Aproveitamento pela via dos 23
anos e não pela experiência

“Suponho que essa regulamentação acabou por se distanciar um pouco do espírito
do diploma, do espírito do acesso ligado à experiência profissional para pessoa,
para acabar por se quase uma, um acesso baseado na interpretação por alma dos
maiores ao contrário do espírito inicial do diploma que me parece mais restritivo e
portanto mais atido à circunstância particular de poder haver pessoas com
experiência profissional estariam em condições culturais, tendo já adquirido
competência ao longo da sua vida”.
"Generalidade das pessoas que vem para este acesso, vem porque quer fugir a
concorrência com os candidatos de liceu".
"Na prática o acesso tem sido utilizado por pessoas que têm mais de 23 e que
julgam por ter mais de 23 têm esse acesso sem que o requisito legal da experiência
profissional esteja subjacente à generalidade das candidaturas".

Não identifica

"Não identifica".

Bons alunos

“Alguns se tornaram bons alunos”.
“Há realmente vários alunos no acesso de maiores de 23 … que têm feito uma boa
carreira aqui na faculdade de direito de Lisboa, porque tinham já uma formação
académica boa”.
“Sem dúvida que há histórias de sucesso, várias, não tenho dúvida nenhum que se
esse apuramento estatístico fosse feito os encontrava".
“Há casos de sucesso aqui, não tenho a mínima dúvida, nenhuma”.

Boa carreira
Casos de sucesso
Há histórias de sucesso
Sem dúvida

2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial
Caracterização

A ideia original do acesso tem sido
desvirtuada

Valor

Crítica

“A ideia do diploma legal que institui este acesso … tem na prática sido um pouco
desvirtuada na minha opinião”.
“não acontece e suponho que é por essa via que se pode fazer uma crítica na
medida em que afinal de contas acaba por se privilegiar as pessoas da concorrência
geral, os alunos que se sabe que segue o acesso geral e que normalmente têm uma
concorrência superior à deste acesso”.

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades

Cursos preparatórios

Oficinas de preparação

Não tem havido um interesse em
particular nesta população porque a
entrada torna-os iguais

“Não nos temos interessado em particular por esta população estudantil, no fundo
porque também julgamos que a entrada torna-os iguais independentemente do
acesso deles”.

As faculdades não têm de preparar.
As faculdades têm de preparar o
saber da sua especialidade

“Não são as faculdades que têm de preparar os candidatos para a faculdade, não é
essa a nossa função. Nós temos a função de preparar os nossos alunos dentro do
saber que somos especialistas”.

A preparação prévia deve ser da
incumbência do ensino secundário
Outra coisa parece extrapolação
entusiástica

“Esse trabalho deve ser das instituições para o nível de ensino secundário que
formam as pessoas para se habilitarem ao ensino superior”.
“Parece de alguma extrapolação entusiástica da coisa e não algo que as
universidades devam fazer".
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Subcategoria
Explicação
4. Outras Realidades
4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países

Excertos da Entrevista

Diferentes formas de
acesso

Desconhece

“Não, não conheço, não tinha percebido a pergunta”.

Outras faixas etárias

Desconhece

“Não, não conheço, não tinha percebido a pergunta”.

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas
Preocupação que haja um
aproveitamento dos alunos que
entram por esta via onde há menor
concorrência

"Este acesso de uma forma geral, assenta numa boa ideia, tenho algum receio que
não seja aproveitado com o espírito de diploma na sua origem e que desta forma ele
seja sobretudo aproveitado como uma forma de pessoas com mais de 23 anos
entrarem ou candidatar-se ao ensino universitário sem a concorrência das pessoas
mais novas que vêm do ensino secundário e ganharem justamente pela menor
concorrência deste acesso uma vantagem".

A creditação permite que o aluno
não tenha de realizar o curso por
inteiro

“Não terem que realizar o curso por inteiro porque a sua experiência profissional
anterior lhes possibilita ou lhes possibilitou uma formação que torna agora a
conclusão da totalidade do curso despiciendo, portanto podem rapidamente ou mais
rapidamente realizar o seu curso de licenciatura”.

Posições políticas

526

Transcrição de uma entrevista realizada a uma docente da Faculdade de
Farmácia da Universidade de Lisboa

Dia: 6/02/2012
Duração: Das 15h00 às 16h00 - 1h00
Entrevistado I
Local: Lisboa
Universidade de Lisboa: Faculdade de Farmácia
Isabel Beato – Então bom dia. Iria começar então por lhe pedir uma pequena
apresentação dos cursos que leciona ou que tem lecionado aqui na Faculdade, as
unidades curriculares que ministra, um bocadinho do seu currículo se me permite,
antes de entrarmos propriamente na nossa temática dos maiores de 23.
Entrevistado I – Então as nossas unidades. Isto, é agora dentro de um departamento,
dantes não era assim, agora é uma coisa nova, e as nossas áreas são da Biologia, da
Biologia Humana e da Biologia que é de laboratório também. E, têm sido essas as
nossas áreas.
Isabel Beato – Relativamente então aos Maiores de 23 anos e ao acesso ao Ensino
Superior que vocês conhecem bem, no fundo perguntar aqui na primeira questão, qual
a opinião em termos desta abertura que se deu em 2006, sabendo que muitos, destas
pessoas vêm de percurso formativos muito distintos?
Entrevistado I – Se me permite corrigi-la este processo de Maiores de 23 já é mais
antigo do que 2006, não é? Este é um figurino novo para captar os novos públicos.
Isto agora, não sei a data, mas este figurino já vem desde 1900 e qualquer coisa, já é
muito antigo. Claro que isso é sempre bom. É sempre bom a universidade abrir-se
aos…novos públicos como os cidadãos e cidadãs terem oportunidade de regressar ou
ingressar pela primeira vez para esta…por este concurso ao ensino superior. Portanto,
parece-me uma excelente ideia, com este figurino novo como diz ou com o antigo
figurino.
Isabel Beato – E se eu lhe perguntasse sobre a polémica dos Maiores de 23, que no
fundo existe, e há algumas críticas ao nível da comunicação social, como é que
analise ou como é que reflete sobre isso?
Entrevistado I – Eu essa da polémica, por acaso é uma pergunta que me ficou do seu
guião, mas eu não tenho sentido nenhuma polémica. Que polémica é que é? Conteme lá se faz favor. Essa parte escapou-me completamente. Eu não costumo andar
muito distraída mas…
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Isabel Beato – A polémica de por vezes se considera que pode haver algum
facilitismo ao nível do ingresso destes públicos, ao nível de algumas instituições,
poderem facilitar o ingresso.
Entrevistado I – E, onde é que isso está escrito. Viu alguma publicação?
Isabel Beato – Sim, olhe muito recentemente, vinha uma crítica ao nível da
comunicação social de um aluno que fez um percurso, julgo pelas novas
oportunidades e a seguir entrou numa Faculdade com uma média ou um resultado que
se considerou na altura excessivo, 19 ou qualquer coisa assim.
Entrevistado I – Sim, mas isso não foi através dos Maiores de 23. Foi um aluno de
Medicina, não eram as novas oportunidades. Ele tinha feito pelo ensino recorrente.
Este ano isso acabou, já saiu um Decreto-Lei. Para o próximo ano, não é possível
entrar assim dessa maneira, não sei se estamos a falar da mesma coisa, mas se isso
é uma coisa atual, o que eu li, foi que ele entrou por essa via, para Medicina com
notas elevadas, porque não teve que fazer os mesmos exames que os meninos do
contingente geral. Essa, eu conheço, mas as outras não conheço, sinceramente.
Isabel Beato – Não acha então que haja opiniões divergentes e olhares diferentes
sobre esta questão?
Entrevistado I - Eu não tenho lido nada sobre isso, mas se me indicar as fontes onde
eu possa ficar a par da situação, diga-me.
Isabel Beato – Não o caso que estávamos a falar era diferente, era o caso de aluno
que entrou em Letras.
Entrevistado I – Ah, isso não sei. Isso não conheço.
Isabel Beato – No seu ponto de vista, não há razão para…
Entrevistado I – …No meu ponto de vista eu acredito que cada instituição, cada
instituição universitária, acredito que elas fazem o melhor, acredito que elas são sérias
e estão todas de boa-fé. Acredito que podem, através das entrevistas, porque as
entrevistas são extremamente importantes, podem também escolher os seus públicos
de uma forma objetiva. E, portanto acho que não há razão nenhuma e acredito
também em si, se me diz que na comunicação social há essa polémica e eu
desconheço, mas acreditando em si e no que me está a dizer, não penso que haja
motivo para essa polémica porque todas as instituições ficariam postas em causa e
essas com certeza estão na sua melhor boa-fé sobre o assunto, acredito que sim. Não
ponho qualquer instituição universitária em causa.
Isabel Beato – Teve já nas suas unidades curriculares ou trabalhou já com público
maduro que tenha entrado por esta via dos “Maiores de 23 anos”?
Entrevistado I – Eu vou dizer-lhe que o nosso público de Maiores de 23, se calhar
neste momento, é um bocadinho diferente do que aquilo que se possa estar à espera
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de um público “Maiores de 23”. Ou seja, temos tido alunos, candidatos, aliás,
extremamente jovens e já não há aquele, não tem havido pelo menos, aquele público
de indivíduos com alguma idade que fizeram um percurso, ah, profissional que depois
em certa altura pensaram em vir continuar, por essa via, e continuar os seus estudos.
Não temos muito essa tradição, pelo menos nestes últimos 6 anos, que é aquilo que
nós estamos agora a balizar, não é? É disso que estamos só agora a falar. E, portanto
alunos que tenham entrado, vamos chamar, um pouco mais fora da idade normal que
são os seus 18 ou 19 anos, temos alguns também, mas se calhar até temos mais
entrados por outras vias do que por esta via. Não é um público ou alunos diferentes
dos restantes que entram por outros concursos, digamos assim, de um modo geral.
Mas, passam pelas nossas unidades curriculares. Alguns passam, outros concorreram
mas já têm outras licenciaturas e outros cursos e acabam por fazer concurso por aqui.
Acabam também por, como as nossas unidades curriculares são do primeiro
semestre, alguns já tem essas unidades curriculares feitas e pedem equivalência.
Isabel Beato – Portanto, se eu lhe perguntasse, concretizando um pouco mais, ao
nível de comparação com os outros alunos, não acha que eles podem trazer maisvalias, para os grupos onde estão inseridos, outros conhecimentos? Alguma diferença
que mereça a pena destacar?
Entrevistado I – Estou a lembrar-me de dois casos concretos. Um deles era um
candidato que veio aqui e entrou pelos “Maiores de 23”, não era Português, era
doutorado. Está a fazer uma pós-graduação. Não quis ter equivalências a nenhuma
unidade curricular e essa foi a única pergunta que lhe fiz na entrevista, “sei que você é
tão qualificado, o que é que tenciona também dar à Faculdade de Farmácia” e ele
disse-me que estava completamente disponível. O que é certo, é que ele passou por
nós, calmamente. Ele era da Microbiologia. Não precisava nada de fazer as nossas
duas cadeiras, as nossas unidades curriculares que são extremamente básicas. Sabia
disso tudo, mas ele quis fazê-las. E, realmente, depois mais à frente noutras unidades
curriculares, tenho tido alguns ecos de algumas colegas das químicas e sei que ele
tem sido uma pessoa excecional. Estou a lembrar-me desse rapaz, porque ele é
marroquino, o nome dele é difícil dizer. E, de um outro também. Também rapaz que
chegou a frequentar o ensino de uma unidade curricular da Biologia. Das práticas
onde os alunos se organizam em grupos. Era uma coisa muito concreta, do grupo
como falou. Também ele vinha da Escola Superior de Tecnologias da Saúde de
Lisboa. Se eu não estou em erro, e ele acabou por ter equivalência à Biologia. Não
são dadas logo no início. Não é possível, dar logo no início. Portanto, ele já estava
integrado num grupo. Ele era uma mais-valia para aquele grupo, porque os outros
meninos eram todos muito jovens e muito inexperientes. Realmente ele trazia uma
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mais-valia para toda a elaboração do trabalho, de tal modo que eu até lhe pedi quando
ele saiu e comunicou que ia sair porque já tinha tido equivalência. Eu pedi-lhe para
que ele, se não se importasse de continuar um pouco ligado àquele grupo. Tinha sido
uma mais-valia, tinha imensos conhecimentos e sabia do ponto de vista pedagógico.
Portanto, são alunos como todos os outros, há um ou outro ou alguns que se
destacam, pela sua maneira de estar, pelos seus conhecimentos. E, trago estes dois
aqui à redação porque realmente se destacaram, mas não quer dizer com isto que
todos os outros e que eu se calhar estou a ser completamente injusta porque não me
lembro assim de nenhum caso assim em especial. Este ano tínhamos uma menina ali
no laboratório. Não é aquela menina que veio da dentária. Ela já era profissional
dentista, que também me parece ter uma boa atitude em laboratório. No laboratório de
Biologia, são alunos que se destacam, como se destacam outros alunos, mas lembreime destes, lembrei-me deles, mas provavelmente estou a ser injusta com alguns
deles.
Isabel Beato – Há bocadinho falou da questão das entrevistas e da importância das
entrevistas no processo de seleção. Quer-me só falar um pouco do processo de
seleção para o ingresso destes alunos?
Entrevistado I – Quem dirige as nossas entrevistas e de acordo com os regulamentos
e principalmente a entrevista e isso é transmitido à candidata ou ao candidato, é
sempre, é o representante do Instituto de Orientação Profissional. Tem sido diferente
de ano para ano. As pessoas do IOP é que fazem a nomeação para esse júri.
Portanto, o júri é composto como lhe disse por alguém representante pelo Instituto de
Orientação Profissional, por mim como presidente do júri e depois sempre em cada dia
rodamos pelos restantes elementos do júri aqui da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa. Portanto, como lhe disse há o guião da entrevista, como é
óbvio, que esse é seguido pela pessoa do Instituto de Orientação Profissional e depois
nós, quando digo nós, eu e a colega que estiver naquele dia e naquelas entrevistas
faremos perguntas, que decorrem do andamento daquela entrevista, está a ver?
Sobretudo, na análise do curriculum. Como é que encara várias coisas. Porque como
nós sabemos o que é que se passa na Faculdade de Farmácia, tentamos encaixar as
perguntas, não de um modo tão generalista, mas encaixando um bocadinho mais aqui,
como esse exemplo que há bocadinho lhe dei, do feito daquele candidato que lhe
perguntei, a mais-valia que ele podia trazer aqui à Faculdade de Farmácia. Portanto, é
assim de acordo com o que se passa aqui dentro.
Isabel Beato – Mas quando aqui chegam, já realizaram as Provas?
Entrevistado I – Sim, já realizaram a Prova específica, não de Matemática. Nós não
temos. É a de Biologia, Química. E, depois temos a Prova geral e essa é igual para
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todas as unidades orgânicas da universidade, de Língua Portuguesa. Portanto, essa é
geral e onde se pretende ver as potências, as competências do candidato, na língua
portuguesa e na língua inglesa uma vez que se pede uma tradução. Mas, é proposto
um tema com algumas questões, que o candidato deve observar. Em que
fará…desenvolve o tema como bem entender e há uma série de parâmetros que o
candidato conhece e são avaliados. Sabe qual é a percentagem de cada um deles
para quantificação final e sabe e está escrito na própria Prova. E, como lhe dizia há
pouco, essas específicas é que dependem de cada uma das unidades orgânicas, de
acordo com as unidades curriculares e as áreas do curso. E neste caso, só temos
Ciências Farmacêuticas mas há outras, noutras Faculdades. Por exemplo, na nossa
Prova de Biologia é comum, partilharmos essa Prova com Medicina Dentária e com a
Faculdade de Ciências, no curso de Biologia que é o único que põe Biologia, na
Faculdade de Ciências. Como sabe há vários cursos, e têm a sua prova específica.
Aqui na universidade, partilhamos com o curso de Biologia e com os higienistas, não é
Medicina Dentária. São os higienistas é que têm. A Medicina Dentária não entra nos
“Maiores de 23”.
Isabel Beato – Voltando aqui aos alunos “Maiores de 23”, já me falou não tanto de
diferenças mas mais de semelhanças,
Entrevistado I – Só mais uma coisa, porque a sua questão foi em relação à entrevista
e o que eles fizeram até lá, não é? Portanto, foram avaliados, até porque a Prova é
eliminatória, tem que ser. E para a entrevista daqueles que passam nessa primeira
parte, nós fazemos uma pré avaliação do curriculum, não é? Quando nós vamos para
a entrevista, conhecemos o candidato pelo seu curriculum. Foi observado o curriculum
e foi classificado o curriculum, também com parâmetros, com uma grelha que nós
temos que é comum a toda a universidade e portanto quando nós chegamos à
entrevista nós conhecemos já algo do percurso do candidato. Na entrevista, o que se
pretende, é que ele explicite algo que ficou menos bem e que nos conte o percurso de
uma forma objetiva e com perguntas…
Isabel Beato – Estava então a dizer-lhe relativamente a estes “Maiores de 23” em que
já falamos aqui das semelhanças e das diferenças e de alguns casos de sucesso,
consideramos de sucesso porque são casos de destaque, costuma também
acompanhá-los, depois quando terminam o primeiro ciclo, em termos profissionais
para onde é que eles seguem?
Entrevistado I – Então, estes alunos “Maiores de 23”. Vamos começar um bocadinho
mais atrás. Eu sei que são eles que estão nas aulas mas os colegas não sabem que
eles entraram por “Maiores de 23” ou por outro concurso qualquer, porque há muitos
outros concursos para além do contingente geral como sabe, transferências,
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mudanças de curso, reingresso, enfim, há muitos, há vários concursos. Portanto, estão
ali no site, que é fácil de observar e não é só para aqui, é de um modo geral. Portanto,
eu sei que são eles, e os colegas sabem que são eles porque nós os conhecemos.
Porque os vimos na entrevista, não é? Eu, sobretudo, porque os vi a todos. As colegas
não foram a todas as entrevistas, mas eu conheço-os por isso. Porque, nem mesmo
do caso que lhe contei, ele era tão discreto, tão “low profile”. Se nós não soubéssemos
quem era, nós não dávamos por ele, porque o comportamento dele em relação a
qualquer um dos alunos, era rigorosamente igual aos outros. Há alguns que se
destacam porque se portam menos bem. Porque, infelizmente, alguns até se portam
agora menos bem, sob o ponto de vista disciplinar, enfim, tal como foi o caso deste
ano. Meninos que gostam de dar nas vistas por esse lado. Outros meninos dão nas
vistas porque nunca respondem e outros alunos dão nas vistas porque respondem.
Mas nós vamos conhecendo os alunos por aí. Não que haja diferenças em termos de
comportamentos especiais de uma aula. Se for uma aula teórica é mentira porque isso
então, vão lá e perguntam, mas é difícil, tem muitos alunos, não é? Numa aula,
magistral, isso sim. Nós temos esse tipo de ensino, se é uma aula mais pequena, há
um grupo de alunos. Como é laboratorial, no máximo tem 32, ou como é uma aula
prática, no máximo tem 30, não é? E os grupos são mais pequenos. Os alunos e nós
vamo-nos conhecendo melhor por aí. Mas, também como aquilo é divido por turmas,
se só temos aquela turma, conhecemos melhor aqueles alunos. Não conhecemos os
alunos das outras turmas tão bem. Portanto, o comportamento também é por aí.
Podemos identificar, mas porque nós os conhecemos, porque de resto eles são iguais.
Isto basicamente. Depois o progresso, do seguimento dos alunos, sinceramente nós
não o fazemos. Há um inquérito que é feito diretamente pela reitoria, pelo núcleo de
formação. Às vezes eles respondem e outras vezes não respondem. Mas eles acabam
por se integrar completamente e eu não faço a menor ideia do que aconteceu muito
sinceramente. Se os meninos foram bem-sucedido …mas eu também pergunto porque
é que eles hão de ser mais bem-sucedidos dos que os outros. Acho que eles a partir
do momento em que entram, não sei se bem ou se mal, mas são tratados de igual
forma. Eles próprios também se integram com a ajuda de outros colegas que fazem
essa integração também muitas vezes, não é? Nós, pelo menos, nunca veio até a mim
e nem mesmo lá acima aos serviços académicos. Nunca me chegou nenhuma queixa,
vamos por entre aspas, de que tivesse havido alguma dificuldade maior de inclusão
desses alunos que estamos aqui a falar dos “Maiores de 23”. Acho que eles estão tão
bem ou tão mal, não é? Quanto os restantes. Portanto, é completamente…os que não
se integram alguns acabam por desistir, como, como desistem muitos outros. É assim
sinceramente.

Porque

há

um

problema.

Porque

normalmente

são

alunos
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trabalhadores e é problema para eles. Enquanto alunos que nos aparecem aqui e
vindos por outros…esse para mim é o maior problema, acho eu. Ah, é a dificuldade
que tem os alunos trabalhadores-estudantes. Para mim, é o maior problema, para nós.
Eles têm dificuldades em chegar às aulas. Têm dificuldades em cumprir os trabalhos
que nós lhe propomos…ah tem muitas dificuldades mas não é porque entram pelos
“Maiores de 23”, é que alguns têm mais de 23, mas entram por outro concurso mais
específico que os “Maiores de 23”. É específico da sua condição de trabalhadoresestudantes, porque não tem facilidades de emprego, de vir. Outros têm. Há
enfermeiros em que alguns turnos se sobrepõem e não vêm sempre. Para mim, o
problema maior está nos trabalhadores-estudantes, que entrem por concurso dos
“Maiores de 23”, ou outro qualquer, mas normalmente são todos maiores de 23, não
é? Nós podemos por esse rótulo a todos de modo geral. Mas de resto no percurso,
não tem rótulo nenhum.
Isabel Beato – Já estamos aqui a falar, aliás já falou, da questão se as instituições
deveriam ou não tratar estes alunos de modo diferente, seja antes, seja durante ou
depois em termos de acompanhamento. Aqui na Faculdade, provavelmente essa
questão não se coloca, daquilo que me acabou de dizer.
Entrevistado I – Ah…o antes acho que sim. Quer dizer qualquer um que seja
formalmente ou informalmente, sempre se deve preparar para qualquer prova que vá
fazer. Acho que isso acontece com qualquer um de nós, não é? Se vai fazer uma
prova e quer entrar num concurso, não é? Todos nós formalmente ou informalmente
nos preparamos. Quem quiser entrar nos “Maiores de 23”, que é isso que nós estamos
aqui a falar, porque não é documental. Com Provas, quando é documental, enfim, tem
que se preparar mas é de modo diferente. Tem e deve-se preparar. Agora, se é na
reitoria porque fazem essa oficinas ou se é de outra maneira qualquer. Pode ser de
um modo informal, com questões, seja o que for. Acho que deve fazer. Portanto, isso é
sem dúvida nenhuma. Essa é a minha posição. Agora talvez aqui nós tenhamos tido a
vantagem, como eu lhe dizia no início, de termos os alunos que fizeram há
relativamente pouco tempo, o seu percurso secundário porque como eu lhe disse nós
não temos tido muito público que esteja muito longe. Por aquelas coisas que se diziam
que tiveram muito tempo fora, dos bancos, quer da universidade quer de outros sítios
quaisquer. Portanto, a aprendizagem já não é muito grande, não é muito competente.
Precisam do antes, porque tem de se por muito a par e precisam do depois, porque já
está tudo tão longe quando chegam aqui e já se esquecem. Bom, quando chegam
aqui e se esquecem, até os meninos que acabaram de entrar na universidade,
também estão todos esquecidos e isso também não é só aqui da Faculdade. Todos os
outros colegas se queixam. É de todos. Esquecem-se pronto. Esse é um problema dos
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sistemas, deles não é. É do sistema e estão esquecidos e portanto temos que fazer
um esforço que é igual para todos. E quando fazemos esse esforço igual para todos,
“então vocês não se lembram que…” ah, claro que quem vem às vezes de um curso
de Química, mesmo que não seja para “Maiores de 23”, tem de fazer um esforço
diferente, não é? E se calhar tem de ficar mais um bocadinho no laboratório. Os
laboratórios estão sempre abertos. O que se faz para uns, faz-se para todos. Podem ir
lá e olhar através do microscópio… nunca olham para lá, através do microscópio. Mas,
isso é uma condição que está aberta para todos os alunos que assim queiram
proceder, não é? Se quisermos, já sabem, está ali. O laboratório está aberto, vem,
fazem. Mas não temos nenhuma relação-formação, não às tantas horas…não. Se
quiserem vem todas as pessoas. São crescidas e portanto, fazem isso. Ah, do
tratamento especial, que é isso que pergunta, em termos letivos, em termos letivos. As
perguntas que querem fazer, podem por, colocar por email. Nós respondemos.
Portanto, nessas práticas, é um ensino mais tutorial, mais próximo em que eles fazem
com os colegas e tudo isso. Quem tem dúvidas e colocamos perguntas à turma etc. e
a cada um dos grupos. Portanto, isso é igual para todos. Os que têm maiores
dificuldades, procuram enfim qualquer meio de chegar lá e que eles conhecem e
sabem quais são as regras do jogo. O que eu acho nestas coisas, e que é bom, são os
alunos que têm de saber as regras do jogo e as regras do jogo são iguais para todos.
E, eles têm que ter conhecimento. Nós temos obrigação para disponibilizar as
ferramentas e os instrumentos que eles necessitem, não é? E isso, como viu há
bocadinho estava aqui um aluno a usufruir e aliás estavam outros à espera, a usufruir,
de poderem ver o seu exame, que está ali em cima como vê. Para perceberem porque
é que erraram, porque é que erraram e para a próxima estudarem melhor. E portanto,
isso é igual para todos. Isso em termos letivos. Em termos de Faculdade, eles podem
sempre por as questões ao pedagógico. É normalmente o órgão de gestão a quem
eles recorrem, é ao pedagógico. Se houver algum problema, enfim, mesmo se houver
algum, alguma incompatibilidade, recorrem ao concelho pedagógico que faz e que
depois faz chegar até nós. Até aos docentes, as questões de qualquer aluno. É o
normal, é isso.
Isabel Beato – Professora I, ia para a última questão, já que estamos a chegar ao fim
das nossas questões, se conhece como é feito o ingresso deste tipo de público
noutras instituições de ensino superior lá fora. Portanto, não contando com Portugal,
se conhece outras realidades.
Entrevistado I – Eu sei que, não, não conheço muito bem. Mas quer dizer, eu acho
que há outros países que não fazem só. Porque isto da baliza dos “Maiores de 23”,
porque é que é maiores de 23, e não é maiores de 25, ou maiores de 40, ou é maiores
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de não sei quê?. Se calhar até podíamos abrir isto para vários, mas 23 parece-me
bem, porque é uma idade em que as pessoas já fizeram algum percurso. Tem um
inconveniente. Tem um inconveniente para mim. Talvez os “Maiores de 23”, seja um
bocadinho baixo. É que não dá tempo que alguns candidatos tenham um percurso
profissional. Esse para mim pode ser um problema. “Maiores de 23” é muito baixo,
eles não tiveram muito tempo para fazer um percurso profissional e há muitos que
querem. Basta terem feito 23 até ao dia 31 de dezembro do ano transacto, podem
concorrer e depois concorrem com isso, mas sem percurso profissional e isso para
mim é uma barreira. É uma barreira e para mim enquanto eu for do júri do concurso
não tem qualquer… Não tem percurso profissional têm de concorrer por outro
concurso qualquer mas não é este o que lhe cabe, não é? Porque é essencial que eles
tenham um percurso profissional, e é isso que nós queremos. Que haja competências
profissionais dentro da área para o concurso a que concorrem. Portanto, para mim
isso é uma baliza e acho que é importante. Agora com 23 não dá muito tempo a que
eles tenham. E em alguns, ponho questões. Têm passado na entrevista e vão à
entrevista porque tiveram boas notas nas específicas. Chegam à entrevista e a
entrevista é sobre o ponto, de vista profissional é zero. Porque no curriculum é zero,
não está lá nada, não é? Pronto, não tiveram. Portanto, por aí …mas também
depende de cada um, porque olha para os regulamentos e vê que aquilo não encaixa.
Porque há uma parte importante do seu curriculum onde não tem nada para lá colocar
e é a parte profissional. Portanto, por aí se calhar, se lançássemos outro concurso dos
maiores de 40, das duas uma ou não aparecia ninguém ou não aparecia ninguém
com….(risos altos). Só apareciam pessoas com experiência. Não sei, não tenho
experiência nenhuma disso. Mas sei que há em alguns países. É um bocadinho de
formação ao longo da vida. Não sei se seria depois o mesmo tipo de ensino
aprendizagem…ah. Se calhar podia ser. Porque não entrar para um segundo ciclo,
para um mestrado ou terceiro ciclo e fazer para outro tipo de público e outras
características, não é? Estou a pensar em si, está dentro dessas condições porque é
ótimo a pessoa poder fazer um terceiro ciclo sem ter que fazer todas estas coisas que
os meninos têm de percorrer, não é? E entrar diretamente num terceiro ciclo. Porque
não?. É uma coisa gira e para pensar e poder entrar para isso. Isto pelo menos aqui
em Lisboa não existe e penso que nas outras universidades em Portugal, também
não. Mas pronto não estou muito por dentro do que se passa no estrangeiro,
sinceramente nunca fiz nenhuma comparação. Não sei se o departamento de
formação ao longo da vida tem, mas eu, se tem algo sobre isso, eu não sei, não sei.
Mas parece-me uma coisa interessante a partir daquilo, criar algo de novo para outros
públicos e a outros graus de ensino, não é? Pode ser uma coisa interessante, why
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not? Estamos sempre abertos a novos públicos e a novas experiências. Acho que sim,
acho que sim.
Isabel Beato – Não sei se entretanto queria fazer alguma apreciação mais genérica
ou global sobre aquilo que estamos aqui a discutir mas cheguei ao fim das minhas
perguntas e desde já agradeço a colaboração e a reflexão que me deixou em termos
de desafios e também aquilo que me espera pela frente e portanto, deixar este meu
agradecimento muito especial.
Entrevistado I – Ana Rita quer dizer alguma coisa? Não? Eu só lhe quero dizer que
foi com muito prazer que eu lhe respondi a estas perguntas que me colocou e que
fazem parte do guião do seu trabalho, desejar que todo o resto do seu percurso, a
preparação do seu trabalho e parte final do seu trabalho lhe correm da melhor
maneira. Estamos aqui disponíveis para outro evento, enfim, que ache importante
concorrer aqui na Faculdade de Farmácia e à Universidade de Lisboa, à Comissão
Científica do Acesso e Creditação, não é? Deixar-lhe também esta sugestão que
também tem a parte da creditação que é interessante e há coisas complicadas sobre
isso. Aqui na casa tem a professora Helena Margarida Ribeiro e eu calar-me-ia agora
o trabalho é todo seu e se quiser dispor de nós faz favor e estamos sempre
disponíveis enquanto docentes desta casa, não é? E gostamos de colaborar com
quem nos procura e esperamos que tenha sido da melhor forma e que as nossas
propostas tenham a maior utilidade.
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria
1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais
Antes da entrada no
Ensino Superior

Explicação

Excertos da Entrevista

Diferente do que se possa esperar

“É um bocadinho diferente do que aquilo que se possa estar à espera de um publico
maiores de 23”.

São muito mais jovens do que há
alguns anos

“Extremamente jovens”.

No decorrer do curso no
Quando não se integram desistem
Ensino Superior

“Os que não se integram alguns acabam por desistir, como, como desistem muitos
outros”.

Estudantes trabalhadores é um
problema
Diferenças dos outros
alunos
(dificuldades/maisvalias)

Semelhanças com os
outros alunos
(dificuldades/mais
valias)

Casos de sucesso

“São alunos trabalhadores e é problema para eles”.

“Têm dificuldades em cumprir os trabalhos que nós lhe propomos…ah tem muitas
Têm dificuldades em cumprir os
dificuldades mas não é porque entram pelos maiores de 23, é que alguns tem mais
trabalhos propostos. Não têm
de 23, mas entram por outro concurso mais específico que os maiores de 23, é
facilidades de emprego, de vir ás
específico da sua condição de trabalhadores estudantes, porque não tem facilidades
aulas. Há turnos que se sobrepõem
de emprego, de vir, outros têm, há enfermeiros, alguns turnos sobrepõe-se e não
vem sempre”.
Não há acompanhamento pós
“O progresso, do seguimento dos alunos, sinceramente nós não o fazemos”.
diplomados
“Não é um público e alunos diferentes dos restantes que entram por outros
concursos, digamos assim de um modo geral”.

São muito semelhantes aos
restantes alunos

São iguais e por vezes destacam-se
“São alunos como todos os outros, há um ou outro ou alguns que se destacam, pela
pela sua maneira de estar e
sua maneira de estar, pelos seus conhecimentos”.
conhecimentos
Exemplos concretos
"Estou a lembrar-me de dois casos concretos".
São muito idênticos aos restantes
alunos

“Eles são iguais”.

2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial
“Este é um figurino novo para captar os novos públicos".
“Claro que isso é sempre bom, é sempre bom, a universidade abrir-se aos…novos
públicos".
É bom os cidadãos poderem
"Cidadãos e cidadãs terem oportunidade de regressar ou ingressar pela primeira vez
regressar ou ingressar às IES
para esta…por este concurso ao ensino superior".
Todas as IES fazem o melhor e são “Acredito que cada uma das instituições universitárias, acredito que elas fazem o
sérias
melhor, acredito que elas são sérias, estão todas de boa fé".
Excelente ideia
"Portanto, parece-me uma excelente ideia”.
As entrevistas devem permitir a
“Entrevistas são extremamente importantes, podem também escolher os seus
escolha dos candidatos
públicos de uma forma objetiva”.
Novo figurino para captar público
Caracterização

Valor

É bom as Universidades abrirem-se

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades
Cursos Preparatórios

Deve haver preparação

Oficinas

Precisam de preparação antes e
depois do ingresso

“Deve-se preparar”.
“Precisam do antes porque se tem que por muito a par e precisam do depois porque
já tá tudo tão longe que chegam aqui e já se esquecem”.

4. Outras Realidades
4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países
Diferentes formas de
acesso

Desconhece

Outras faixas etárias

25, 40 ou outra

“Não não conheço muito bem mas quer dizer, eu acho que há outros países não
fazem só”.
"E não é maiores de 25, ou maiores de 40, ou é maiores de não sei quê".

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas

Posições políticas

Os novos públicos, Pode ser
interessante

"Pode ser uma coisa interessante, why not? Estamos sempre abertos a novos
públicos e a novas experiências, acho que sim, acho que sim".

A creditação também tem coisas
interessantes

“Esta sugestão que também tem a parte da creditação que é interessante e há
coisas complicadas sobre isso”.
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Transcrição de uma entrevista realizada a um docente da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa

Dia: 15/02/2012
Duração: Das 12h30 às 13h10 - 40 minutos
Entrevistado J
Local: Lisboa
Universidade de Lisboa: Faculdade de Letras

Isabel Beato - Então bom dia, Professor J. Eu iria por começar por lhe pedir que se
apresentasse brevemente antes de começarmos a falar do nosso tema…
Entrevistado J – Chamo-me Entrevistado J, sou professor aqui desde 1985, pertenço
ao departamento de estudos linguísticos mas dou disciplinas de outras áreas dou
….Cinematográficos, dou Tradução e normalmente o nível mais alto de inglês, que é o
C2. Neste momento é isto que estou a fazer. Sou Britânico, vivo em Portugal desde os
anos 80, desde que vim para aqui e acho que não há mais nada importante.
Isabel Beato – Também já é Português! Conhece o acesso dos “Maiores de 23” no
Ensino Superior, não é? E a minha questão é mesmo qual é a sua opinião
relativamente a este acesso sabendo que muitos deles vêm de percursos formativos
muito distintos cada vez mais, no fundo perguntar-lhe qual a sua opinião, qual o
contacto que tem tido com estes novos públicos e como é que vê o que está a
acontecer?
Entrevistado J – Em Portugal, bem antes havia os exames ad-hoc que no fundo os
M23 vem ocupar esse lugar e penso que sim, que devia porque para já muitas vezes a
pessoa não tem na altura do 12ºano, o ingresso normal, não tem interesse ou não tem
oportunidade e devia haver uma segunda ou uma outra via de entrada. Aliás no Reino
Unido, a minha experiencia enquanto docente no Reino Unido, entram pessoas que
nem acabaram a escola secundária. Não fizeram. Houve no meu curso, uma rapariga
que fugiu de casa aos doze anos e acabou no Brasil por aprender o Português. Ela
não tinha habilitação nenhuma mas ganhou interesse na Língua e na Cultura e entrou
na Faculdade sem qualquer espécie de dificuldade porque devia ser a universidade a
escolher os alunos e não o estado…não sei qual a percentagem de alunos de M23
que entram, mas eu penso que é muito pouco.
Isabel Beato – Portanto, concorda com o acesso?
Entrevistado J – Sim, sim, sim.
Isabel Beato – E como é que caracteriza este público? Fazendo um pouco o perfil dos
“Maiores de 23”?
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Entrevistado J - Aqui na Faculdade de Letras? Não sei, não tenho dados sobre isso.
Conheço alguns casos esporádicos e sei que são públicos completamente diferentes,
desde de pessoas…Penso que em História, existem pessoas que vem da marinha e
que querem entrar para História Naval. Há pessoas que simplesmente têm 23 anos e
falharam na altura certa. Portanto, o público é muito diferente, não é propriamente um
público que fique estanque. Nos estudantes há sempre pessoas diferentes e que nós
não estamos à espera. E isso tem a ver com os próprios cursos. Não é propriamente
uma vocação de estudar letras. Letras, como na Faculdade de Direito, estudar direito.
Há um curso que é direito. E Medicina, há um curso que é Medicina, não é? A
Psicologia, há um curso que é de Psicologia. Aqui, como os cursos variam desde
Búlgaro, a poesia, a história, etc…vamos ter um público completamente diferente.
Isabel Beato – Mas sabe que existe em Portugal, alguma polémica relativamente aos
“Maiores de 23”?
Entrevistado J – Sim, eu não li. Mas no ano passado, li penso eu que li nos jornais,
que era um escândalo as pessoas tentarem entrar para a universidade. Eu não liguei
muito a isso porque penso que isso deve ser na ótica da pessoa que pensa que entrar
na Faculdade já é o fim e não é. Quem vem aqui para entrar, quem começa. Houve a
mentalidade e penso que ainda há aqui e noutros países, que entrar na Faculdade já é
um prémio e claro que não é. Para mim é acabar. Porque ainda há uma geração por
detrás daqueles que tem 20 anos agora que para eles entrar na universidade era um
objetivo entrar, e o objetivo é exatamente sair.
Isabel Beato – Tem tido alunos “Maiores de 23” nas suas unidades curriculares?
Entrevistado J – Não. Não pergunto aos meus alunos, nem em relação a nada. Os
meus alunos são os meus alunos enquanto meus alunos e fazem aquilo que deviam
fazer e eu fico contente. Mas em relação ao perfil, não pergunto. Porque nós temos
também e não distingo e não vejo numa turma se essas pessoas têm mais de 23 anos
porque nós temos muitos alunos com idades diferentes. Nós temos muitos alunos que
são formados e não vamos ter o mesmo público aqui na Faculdade de Letras como na
Faculdade de Medicina, não há hipótese. Um reformado que acabou a carreira num
banco e resolve ser advogado. Nós temos um público em que muitas vezes, as
pessoas vêm aqui e querem estudar literatura francesa e podem ter, idades diferentes,
e portanto é o nosso público normal e eu não distingo os mais de 23 anos. E não
distingo bem se esta pessoa fez o ingresso aos 23 anos, porque pode ser qualquer
pessoa. E em cada turma há idades diferentes. Eu tenho uma turma agora que tem
pessoas que têm… vi ontem as fichas e tem mais de 70 anos, mas não são dos mais
de 23! Vêm aqui porque são curiosos em literatura e cultura.
Isabel Beato – Vem fazer unidades curriculares isoladas…
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Entrevistado J – Não. Estão a fazer uma licenciatura, mas não entraram pelo sistema
dos “maiores de 23”. Não, entraram porque têm condições para entrar num…ou então
têm outra licenciatura, dá para entrar num curso. São pessoas que fizeram algo para
ganhar a vida. Já fizeram algo na vida e vem aqui para aprender algo que era uma
coisa do interesse deles. Portanto, nós não reparamos nos corredores quem são.
Provavelmente noutros cursos é possível reparar, aqui não é.
Isabel Beato – Portanto, se eu lhe perguntasse quais as semelhanças ou quais as
diferenças, não me saberia dizer?. Que era uma das perguntas que eu tinha aqui.
Entrevistado J – Não, não, não
Isabel Beato – E relativamente às instituições acha que deviam tratar estes alunos de
alguma maneira diferente, ou não?
Entrevistado J – Não, não. Houve uma diferença até no ano passado, que é a
tradução em que qualquer aluno trabalhador-estudante podia apresentar o portefólio
para creditação, eu penso que agora é qualquer aluno. A única diferença que havia é
que eram estas pessoas, supondo que tem mais de 23 anos, que têm alguma
experiência de trabalho, podia pedir para equiparar essa experiência a créditos. Agora
eu penso que qualquer aluno pode pedir, tem que ter trabalhado. Qualquer aluno pode
fazer isso. Aqui nós não distinguimos. Eu penso que em termos burocráticos, nós
damos mais apoio do que aos outros alunos, porque que possivelmente não estão
dentro do secretariado da Faculdade. Mas eu penso que há um gabinete de apoio
para eles. Mas fora isso, são tratados normais, completamente, da mesma forma.
Isabel Beato – Mas sabe que aqui na Faculdade de Lisboa há preparação através de
oficinas, que o Instituto de Orientação Profissional desenvolve ou a Reitoria talvez.
Entrevistado J – Sim, sim.
Isabel Beato – E, aí concorda que seja feita alguma preparação para estes
candidatos?
Entrevistado J – Não estou dentro da matéria, porque não participo nisso mas eu
suponho que sim. Não sei qual a progressão que tem. Também não é obrigatório ter
esta preparação. Penso que esta preparação é para recuperar coisas, como não ter
hábitos de estudar por exemplo, coisa assim. Não sei exatamente o que é.
Isabel Beato – Relativamente ao ingresso destes alunos noutros países da Europa,
noutras cidades conhece como é feito? No Reino Unido, comparando com Portugal,
há diferenças?
Entrevistado J – Já me disseram que na Suíça e na França, há universidades que
têm uma percentagem bastante grande do que eles chamam novos públicos mas eu
não sei. Só tenho experiência daquilo que acontece no Reino Unido. Em que o
princípio é que quando os alunos têm o processo normal para entrar, mas a
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universidade reserva o direito de deixar entrar quem satisfaz o departamento. É o
departamento que faz uma entrevista. Sim quase ninguém entra sem uma entrevista.
Mas isso é tudo orientado, quase um ano antes não é no próprio ano quando saem as
notas. É no ano anterior. É o sistema. E as pessoas são escolhidas também. Sim, tem
que haver notas mínimas para entrar. Mas é cada universidade e cada departamento
que estabelece a nota mínima para entrar, que é diferente de aluno para aluno. Não é
centralizado como aqui. Após a entrevista, se um departamento quer este aluno, deixa
o aluno entrar com notas mínimas. Não quer este aluno, obriga este aluno a ter notas
altíssimas. Não há uma nota para todos. E, depois se alguém pede para entrar, as
condições são estabelecidas pela própria universidade. Não pelo estado. Por exemplo,
eu lembro-me de um amigo meu que queria entrar em Medicina e na entrevista, como,
o departamento da universidade de Londres, a universidade de ColegeLand, disseram
que ele tinha de ter uma licenciatura em engenharia para entrar em Medicina, para
provar que ele queria mesmo. E ele fez em quatro anos, fez uma licenciatura em
engenharia que ele detestava, só para provar que ele queria ser mesmo médico.
Isabel Beato – Teste duro…só para …
Entrevistado J – Sim, mas ele passou e provou. E entrou em medicina. Portanto, não
é uma lista do estado que diz as notas, nem é uma nota da universidade que diz que
tem que ter 18 para entrar. No meio deste sistema, naturalmente, há pessoas que têm
mais de 26, e é só a entrevista que conta. É o normal, em sítios como Oxford. É
Oxford que decide se deixa entrar ou não. Ignorando completamente as notas.
Isabel Beato – Dando mais valor à experiência profissional ou…
Entrevistado J – Não. Dando mais valor àquilo que o departamento considerar
naquele momento. Pode ser a capacidade de remar na equipa do remo, não é? Ou
pode ser outra coisa. Mas é óbvio que é dada uma percentagem mínima por enquanto.
Não lhe sei dar as percentagens em relação a isto, mas eu ouvi numa conferência que
na Suíça, já tem percentagens de 30%, nalguns casos.
Isabel Beato – Então considera que outros sistemas praticados por exemplo no Reino
Unido, são mais interessante do que este praticado em Portugal?
Entrevistado J – Não. São situações diferentes para já, porque o ensino começa aos
doze anos e naturalmente todo o processo é diferente a partir daqui. Não optamos,
não há requisitos mínimos. Qual seria o requisito mínimo para Filosofia? Aqui, também
não sei, como é aqui. As notas, também vão variando, mas isso, eles tem uma base.
Dois exames passados aos 18 anos mas a partir daí para além destes dois, as
universidades têm autonomia.
Isabel Beato – Professor J, é assim, estas eram as perguntas que eu tinha para lhe
fazer e no fundo se eu lhe perguntasse se conhece algum caso de sucesso, mas que
542

pudesse identificar alguém maior de 23 e que tivesse ingressado por esta via,
conseguia destacar alguém?
Entrevistado J – Em termos de nome não. Mas eu conheço um caso de uma pessoa
que tinha sido jornalista, penso eu, no estrangeiro, durante uns 10 anos, e ele entrou e
fez a acreditação e eu, não sei se ele recebeu os créditos máximos que são sessenta.
Fez o curso muito bem e sei que foi um caso de êxito, e penso que está a fazer o
doutoramento neste momento. E, portanto há casos de êxito, eu só sei que eu fui
saber pormenores sobre este caso e conheço o caso porque alguém me falou do
assunto. Ter sessenta créditos não é normal, porque é o máximo que se pode ter na
creditação. Antes do meu tempo de coordenador do curso, mas também sei que antes
nos exames ad-hoc, antes de isso, houve uma senhora que chegou a fazer o
doutoramento neste departamento. Portanto, há casos de êxito e eu penso que no
geral os alunos são iguais aos outros alunos. Não tenho estatísticas de mais ou menos
alunos trabalhadores-estudantes, ou mais de 23, em termos de diferença.
Isabel Beato – Mas se eu lhe perguntasse, e é mesmo a ultima pergunta, se estivesse
nas suas mãos, mudava alguma coisa no que diz respeito à entrada dos maiores de
23 ou enfim mudava algo para este público em concreto?
Entrevistado J – Bem não tenho dados sobre isto, porque não preparo os programas.
Cada diretor de curso prepara os exames para os alunos. O que eu faço como
presidente é, coordeno o departamento, eles preparam os exames. Portanto, em
relação ao próprio exame, eu não posso comentar, nem no meu departamento faço
isso. Agora isto parece que está a funcionar muito bem, não tem havido problemas no
passado.
Isabel Beato – E, é um exame de quê? Prova escrita de quê?
Entrevistado J – Ah, eu penso, que é uma prova de Cultura Geral, que vem da
reitoria e depois uma prova específica em relação a cada curso. Quem vai para
História, recebe informações sobre os livros a estudar e há um exame sobre essa
matéria. Eles têm 8 meses para se preparar e depois fazem o exame e acho muito
bem.
Isabel Beato – É um exame de Português…
Entrevistado J – Não. A Prova de Cultura Geral vem da reitoria e depois há um
exame de História, uma Prova de Língua Inglesa, uma Prova de Geografia. Bem já
não faz parte da Faculdade, mas há uma prova de Geografia. Bem, há Provas e eu
não sei se essas Provas não são mais difíceis do que do 12º ano, hem? Já me
disseram que sim, mas eu não sei. Por isso, em relação a essa polémica, se são
pessoas que estão a entrar aqui sem preparação, não é bem assim, porque tem um
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ano de estudo e fazem um exame e podem não entrar. Não é simplesmente, eu tenho
23 anos e entro. Não, não. Parece bastante difícil, a Prova.
Isabel Beato – Professor J quer fazer alguma apreciação assim genérica e global
sobre este tema?
Entrevistado J – Não, não, não. Parece-me que está a funcionar muito bem, a parte
do ingresso e tem uma explicação. É claro que não podemos dar créditos aos nossos
cursos porque não é fácil, não é muito prático, a quem faz um curso de gestão e já foi
gestor durante vinte anos, logicamente dar créditos, não é? Mas em línguas é difícil,
encontrar algo. Porque uma pessoa em literatura, uma pessoa não pode dizer que “eu
já li muitos livros”, não vamos dar créditos a isso, não é? É difícil e em geral em
Lisboa, penso que é difícil encontrar matéria para dar créditos. Mas isso não é falha, é
a lógica do curso.
Isabel Beato - Professor J, sei que está com algum tempo contado, e eu percorri o
meu guião e as perguntas que lhe queria fazer e por isso resta-me agradecer a sua
disponibilidade e o seu tempo, de me ter dado o seu contributo. Tentarei fazer deles o
melhor possível e retirar daqui o verdadeiro sumo para o meu estudo e chegar a
algumas conclusões, muito obrigada!
Entrevistado J – OK, de nada…
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria
1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais

Explicação

Públicos completamente diferentes
Antes da entrada no
Ensino Superior
No decorrer do curso no
Ensino Superior
Diferenças dos outros
alunos
(dificuldades/maisvalias)
Semelhanças com os
outros alunos
(dificuldades/mais
valias)
Casos de sucesso

Mais velhos. São curiosos em
Literatura e Cultura

Excertos da Entrevista

“Sei que são públicos completamente diferentes”.
“Eu tenho uma turma agora que tem pessoas que tem, vi ontem as fichas e tem
mais de 70 anos, mas não são dos mais de 23! Vêm aqui porque são curiosos em
literatura e cultura".

Não distingue

“Não, não, não distingo”.

Não distingue

“Não, não, não distingo”.

Não há distinção entre os mais
velhos e os mais novos

"São iguais".
"Portanto há casos de êxito e eu penso que no geral os alunos são iguais aos
outros alunos”.

Há casos de êxito

2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial

Caracterização

Os maiores de 23 vem ocupar o
lugar dos exames adhoc
Uma Prova de Cultura Geral e outra
específica
A Prova é difícil

Valor

A experiência de trabalho pode ser
equiparada a créditos

60 créditos é o máximo

“Bem antes havia os exames adhoc que no fundo os m23 vem ocupar esse lugar e
penso que sim, que devia porque para já muitas vezes a pessoa não tem na altura
do 12ºano, o ingresso normal, não tem interesse ou não tem oportunidade e devia
haver uma segunda”.
“Uma prova de cultura geral, que vem da reitoria e depois uma prova específica em
relação a cada curso”.
“Em relação a essa polémica, se são pessoas que estão a entrar aqui sem
preparação, não é bem assim, porque tem um ano de estudo e fazem um exame e
podem não entrar. Não é simplesmente, eu tenho 23 anos e entro. Não, não e
parece bastante difícil a prova”.
“A única diferença que havia é que era estas pessoas supondo que tem mais de 23
anos, tem alguma experiência de trabalho, podia pedir para equiparar essa
experiência a créditos”.
“Sessenta créditos não é normal, porque é o máximo que se pode ter na creditação
eu antes do meu tempo de coordenador do curso, mas também sei que antes nos
exames adhoc, antes de isso, houve uma senhora que chegou a fazer o
doutoramento neste departamento”.

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades
Cursos preparatórios
Oficinas

Antes há um gabinete de apoio.
Após o ingresso, devem ser
tratados de modo igual
Recuperar coisas, hábitos de
estudo

“Mas eu penso que há um gabinete de apoio para eles. Mas fora isso, são tratados
normais completamente, da mesma forma”.
“Penso que esta preparação é para recuperar coisas, como não ter hábitos de
estudar por exemplo, coisa assim. Não sei exatamente o que é”.
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Subcategoria
Explicação
4. Outras Realidades
4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países

Diferentes formas de
acesso

Outras faixas etárias

No Reino Unido, entram pessoas
que nem acabaram o nível
secundário

Excertos da Entrevista

“Aliás no Reino Unido, a minha experiencia enquanto docente no Reino Unido
entram pessoas que nem acabaram a escola secundária, não fizeram”.

“Já me disseram que na Suíça e na França, há universidades que tem uma
Na Suíça e França há universidades
percentagem bastante grande do que eles chamam novos públicos mas eu não sei,
que tem muitos novos públicos
só tenho experiência daquilo que acontece no Reino Unido".
No Reino Unido é o Departamento
que escolhe os alunos

Em que o princípio é que quando os alunos tem o processo normal para entrar, mas
a universidade reserva o direito de deixar entrar quem satisfaz o departamento”.

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas
Deviam ser as universidades e
escolher os alunos e não o estado
Posições políticas

Mesmo nos M23, entram muito
poucos

“Porque devia ser a universidade a escolher os alunos e não o estado…não sei qual
a percentagem de alunos de m23 que entram, mas eu penso que é muito pouco”.
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Transcrição de uma entrevista realizada a uma docente da Faculdade de
Medicina Dentária da Universidade de Lisboa

Dia: 09/02/2012
Duração: Das 13h30 às 14h20. 50 Minutos
Entrevistado K
Local: Lisboa
Universidade de Lisboa: Faculdade de Medicina Dentária
Isabel Beato – Então bom dia. Vamos começar e pedia-lhe que fizesse uma breve
apresentação das Unidades Curriculares que leciona, um bocadinho o seu Curriculum,
para depois entrarmos no nosso assunto dos “Maiores de 23”. Devia ter começado por
agradecer-lhe a sua colaboração e por estar a participar comigo nesta recolha de
dados.
Entrevistado K – Então é assim. Eu trabalho num curso de Higiene Oral há 22 anos,
desde o início que me formei. Formei-me nesta Faculdade. Tirei o curso aqui e depois
entretanto, fui convidada no último ano para ficar a dar aulas. O curso na altura tinha
um carácter profissional, tanto este como o da Prótese eram cursos de carácter
profissional. Entretanto, apesar de estarem integrados nas tecnologias da saúde,
tinham um carácter profissional. Depois passou-se…passaram-se alguns anos e eles
foram integrados no sistema de ensino superior. E, desde essa altura que tenho dado
sempre aulas aqui. Tenho feito algumas coisas, nomeadamente, na área da docência
para tentar melhorar algumas coisas. Fiz alguns cursos fora. Na altura, como o meu
curso era formação profissional, fui fazer a minha licenciatura fora e pronto. Depois
tem sido o continuar desta experiência. Em relação às disciplinas em que eu dou
apoio, dou apoio a disciplinas nucleares do curso que é a higiene oral clínica,
prestação de cuidados diretos à pessoa, seja idoso, deficiente, um adulto
normalíssimo, criança o que for e também a parte comunitária que é nos lares de
idosos, nas instituições de deficientes, nos hospitais, centros de saúde, e por aí
adiante. Apoio os alunos nesse aspeto, dou a parte teórica e a parte prática, não é? E
pronto, o curso é um curso muito prático. Eles começam logo na clínica no primeiro
ano. No primeiro ano, primeiro semestre eles já vão à clínica, portanto já vão lá.
Portanto, são muitas técnicas. Eles têm que começar logo a aprender e ter alguma
destreza e espera-se que no final do curso, eles sejam capazes de fazer tudo, não é?
Portanto, como é um curso muito intenso de três anos, acaba por ser difícil passar
todas as competências de uma forma adequada, se não for desde logo no início. Em
relação, não sei se quer que eu lhe responda já aos “maiores de 23”? Em relação aos
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“Maiores de 23”, eu estou envolvida no processo desde o início. Nos três cursos. Nós
temos três cursos aqui na Faculdade, Medicina Dentária, Prótese e Higiene e só dois
cursos, Prótese e Higiene é que tem “Maiores de 23”. Medicina Dentária não tem.
Estamos a tentar a ver se conseguimos que também tenha. O que achamos é que o
processo de seleção seria muito moroso, porque é um curso muito pretendido e se
calhar seria também um investimento brutal para colocar um estudante, por exemplo.
E, portanto, como eles tem sempre muitas vagas e muitos candidatos pela via normal,
via geral de acesso e também pelos concursos especiais, portanto, os licenciados já
etc…acaba por ser um processo muito complicado, muito moroso e até agora não tem
havido grande abertura para, para maiores de 23. Na Prótese e Higiene todos os anos
tem havido e tem sido uma experiência muito interessante.
Isabel Beato - Então conhece o acesso dos “Maiores de 23” no Ensino Superior, não
é? E a minha questão é mesmo qual é a sua opinião relativamente a este acesso
sabendo que muitos deles vêm de percursos formativos muito distintos cada vez mais,
no fundo perguntar-lhe qual a sua opinião? Qual o contacto que tem tido com estes
novos públicos e como é que vê o que está a acontecer?
Entrevistado K – Pois, eu acho que é uma via extremamente interessante de entrada,
no nosso curso. Particularmente interessante porque nós temos um público muito
especial e não vem para este curso qualquer pessoa ou seja que não tenha qualquer
ligação, absolutamente nenhuma com o mercado de trabalho ou na sua vida pessoal,
que não tenha tido alguma ligação com esta área. Temos talvez muito pouca
experiência com candidatos que não são ligados de todo a esta área ou que nunca
foram. Temos, lembro-me pelo menos de duas pessoas que entraram no curso e que
não estavam ligados a esta área. Quando falo do curso, falo dos dois cursos porque a
prótese dentária também tem este tipo de entrada e também pessoas ou relacionadas
com laboratórios ou clínicas e portanto, gostam desta área e querem ter a sua
formação certificada, ao fim e ao cabo. Portanto, vem procurar a sua certificação
nalguma coisa que já sabem fazer e portanto é uma via extremamente interessante,
comparativamente aos outros alunos. Portanto, vejo-a para aqui e para a Faculdade
sobretudo, com muito bons olhos. Em relação a estes alunos comparativamente aos
outros da via normal, o que nós achamos é que por serem um pouco mais velhos, há
uma maturidade que é necessária logo no início aqui. Nós temos os alunos que vêm
do secundário que vem para aqui. Caiem de paraquedas aqui, muitos deles nem
sequer queriam cá estar, porque não era o que eles queriam, portanto, queriam outra
coisa e escolherem e vieram para parar aqui. Portanto, alguns conseguem superar
essa primeira dificuldade e acabam depois por prosseguir e depois gostam e ficam.
Nós temos por acaso uma colega que até está a fazer um estudo que acompanhou
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nos três anos para ver qual, hum, o contexto que tinha na vida do estudante e tem
coisas muito interessantes. De qualquer maneira estes alunos são diferentes, são
mais maduros, tem outro tipo de responsabilidades, portanto, querem acabar o curso
rapidamente, procuram dar o melhor e portanto são alunos diferentes. Dos alunos que
não estão relacionados com a nossa área de formação, tivemos dois. Um deles
venceu e acabou o curso facilmente e o outro não conseguiu. Ainda hoje, ele continua
inscrito e já lá vão… está inscrito há anos, ele é do primeiro ano. Do primeiro ano dos
“Maiores de 23” e ainda não acabou o curso. São três anos, já devia ter acabado há
muito tempo, não é? E ele ainda continua cá. E pronto, tem tido imensas dificuldades,
não tanto na parte prática em si mas nas teorias. Pronto, o que eu noto também,
relativamente ao processo de acesso, apesar de não ser um processo que não é fácil
também dentro da Universidade de Lisboa que é a que eu conheço bem, é um
processo que tem algumas… digamos assim, é necessário voltar a estudar, ir à
procura dos programas e dos conteúdos de Biologia, Psicologia. Pronto, e portanto
não é assim um processo muito fácil. Mas de qualquer maneira, aquilo que eu noto, é
que depois quando entram cá, de acordo com a formação que tem de base, as
dificuldades podem ser imensas. Quem não tem competências de Matemática, quem
não tem competências de Química, é muito complicado, é muito complicado. Eles têm
muitas dificuldades, porque é assim, nós temos, o nosso curso é praticamente idêntico
à Medicina Dentária em termos de competências básicas. Portanto, no nosso primeiro
ano praticamente é igual. São cursos com horário intenso. Nós temos 27, 28 horas por
semana de aulas de contacto efetivo. E portanto, é muito puxado, é difícil para quem
trabalha, para quem estuda e para quem não estudo há muitos anos às vezes. É muito
complicado. Mas como lhe digo, vejo uma motivação completamente diferente nos
“Maiores de 23”, porque de facto são aqueles que querem cá estar.
Isabel Beato – Muito bem, sobre a polémica Maiores de 23 que também existe, e que
por vezes vêm da comunicação social, qual a sua opinião, quando ouve comentários
menos…
Entrevistado K – Eu acredito que haja locais que não querendo, não conhecendo a
realidade daquilo que se passa, não conhecendo de dentro, não é? Dentro das outras
instituições, aquilo que eu noto, é que há um certo facilitismo nalgumas instituições, no
processo de seleção, no processo de entrada. Depois mesmo até, mesmo lá dentro,
com alguma facilidade em termos do processo de creditação e que isso não deveria
ser assim. Porque isso depois é assim, também cria algumas desigualdades e
algumas situações de injustiça em relação, por exemplo, em relação aos outros que
tem que fazer o percurso todo normal. Fazer as cadeiras todas, e essas coisas todas.
Portanto, eu acho é que nalgumas instituições, também fruto da dificuldade que elas
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estão a ter de público não é? Como se alargou esta oportunidade, eu acho que
nalguns sítios sim, há um certo facilitismo. Que eu não considero que haja na
Universidade de Lisboa. Acho que as pessoas têm todo o direito de vir fazer a sua
formação. É assim, por várias razões, as pessoas não o puderam fazer na altura
devida e se calhar cada vez mais, acho que devíamos escolher mais tarde e se calhar
até trabalhar um tempinho para depois vir para a universidade. Fazer um bocadinho ao
contrário. Porque se calhar, estávamos muito mais focalizados naquilo que queríamos,
não é? Portanto, este público bem selecionado, bem trabalhado, acho que dão
excelentes profissionais. Depois, acho que é uma via ótima para quem não teve a
possibilidade. É assim, comparativamente aos exames ad-hoc que havia há uns anos
atrás, trás vantagens a meu ver, por causa de se poder fazer alguma creditação de
formação não formal, não é? E que a pessoa pode realmente vir a fazer esse trajeto e
a ser aproveitado aquilo que já sabe fazer. Pronto, para não estar aqui tanto tempo e
também não ser tão penosa para ela e ao mesmo tempo certificar-se, não é? E ter
também a sua formação certificada. Porque muitas das vezes, as pessoas sabem
fazer e fazem-no, só que não fazem com as bases científicas necessárias e não há…
nalgumas situações também para nós, é difícil. Nós temos muitas assistentes
dentárias no curso. Portanto, a assistente dentária é, o higienista trabalha sozinho, o
assistente dentário ajuda o médico dentista. E, o que eu noto, é que há imensos
vícios. Vícios que vem da prática do dia-a-dia. E que são vícios difíceis de tirar, de
remover e depois às tantas, cria-se algumas situações difíceis de resolver também,
por causa dessa mesma formação, que ao mesmo tempo era uma formação muito
prática, do dia-a-dia, muito importante mas que às vezes não é feita da forma mais
correta. E, a maioria das assistentes dentárias vão para os gabinetes, trabalham sem
qualquer tipo de formação, entram pronto. E depois, vão aprendendo no dia-a-dia, na
prática. Portanto, de acordo com o que lhe for ensinado na prática, também vai
evoluindo na teoria. Mas este contexto é muito diferente daquele que está habituada a
ver, não é? Aqui na Farmácia, provavelmente também encontra uma coisa
semelhante, porque a Faculdade de Farmácia também tem cursos muito, muito
práticos, não é? E como têm os técnicos de Farmácia e os ajudantes de Farmácia,
essas pessoas têm uma certa apetência para virem frequentar este curso e portanto
acabam por ter esta via também.
Isabel Beato – Já teve ou tem alunos Maiores de 23 nas suas unidades curriculares?
ou que os identifique como tal?
Entrevistado K – Sim, sim, sim. Claro.
Isabel Beato – E portanto, há pouco começou por caracterizar o público, mas o que é
que sente ao trabalhar com estes alunos? Tem tido casos de sucesso?
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Entrevistado K – Tenho tido imensos casos de sucesso. A primeira aluna, “Maiores
de 23”, foi a primeira melhor aluna. Terminou com a melhor média da turma. Ela
também era um bocadinho atípica em relação aos “Maiores de 23” normais. Ela é
assistente dentária, licenciada em dança e veio aqui parar porque queria e não tinha
ficado contente com a licenciatura que tinha tirado. E, portanto, veio para fazer mais
qualquer coisa e ir mais além na profissão que já tinha. E foi ótimo porque ela era uma
pessoa que tinha já uma vontade de aprender, com uma vontade de fazer. Portanto,
tinha muito bons exemplos com quem ela trabalhava, porque trabalhava com alguns
colegas já formados do curso e que felizmente eram bons profissionais. E ela tomou
imenso gosto por isto e fez o curso em três anos e fez tudo direitinho e seguidinho. E,
tirou a melhor média do curso, portanto concorrendo com 45 do curso dela e portanto
ainda são alguns, não é? E portanto, foi ótimo. Na maioria dos casos todos eles têm
bastante sucesso. Aliás, eu se quiser, tinha pedido já noutro dia, os editais de
colocação que era para eu ver se me lembrava de todos e não me esquecia de
nenhum e realmente tanto da higiene como da prótese, todos eles têm tido muito
sucesso e mesmo em termos profissionais também, algo que interessa bastante
também. Muitos deles também voltam ao sítio de onde vieram. Nós temos casos aqui,
por exemplo, um caso que terminou o ano passado, terminou. Ela era uma pessoa, da
Covilhã, com dois filhos pequenos, trabalhava com um dentista desde sempre
praticamente, desde os 13 ou 14 anos, com experiência profissional como assistente,
e tirou o curso. E, foi ele que lhe pagou as deslocações para Lisboa. Ele que lhe
pagava as deslocações e lhe pagava as propinas. Portanto, há casos deste género em
que as pessoas vêm e retornam ao sítio e inclusive e é conversado muito
anteriormente, o que vai acontecer àquelas pessoas. A motivação, obviamente
aumenta muito, nesses casos, não é? Mas são pessoas que tem já algum contacto
com o mercado e que percebem o que é, por exemplo um jovem licenciado que não
saiba nada sobre o mercado, tem uma vantagem clara em concorrer com ele, não é?
Mas sim tem sido…o único caso de insucesso é um rapaz que infelizmente ainda cá
anda com muita pena nossa. Aliás, é um rapaz que vem da área de informática, que
não tinha nada a ver com isto mas não sei o que é que aconteceu e nós já falamos
com ele várias vezes inclusive, para lhe dizer que se não era isto que ele queria, não
valia a pena estar aqui. Chumbar sucessivamente nas mesmas unidades curriculares,
inclusivamente algumas são minhas também, é muito complicado. É estranho, não é?
É estranho para nós e para ele.
Isabel Beato – Já estamos a falar também relativamente ao desempenho e ao que
percebo há preocupação a este nível?
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Entrevistado K – Sim, sim, sim. Eu posso dizer que em termos de desempenho
académico andará no muito bom, na ordem dos 90 por cento. São alunos que estão e
não ficam nos piores lugares da turma. Nunca. Portanto, são alunos que, nós também
temos uma característica que tem a ver com o estágio final. O estágio vale 30 créditos.
E é no estágio que eles mostram tudo, não é? Em termos de, e eles também deveriam
e é o sítio onde eles deveriam implementar muita coisa, conseguem fazer muita coisa
e comparativamente aos outros, revelam-se, nessa parte, sim.
Isabel Beato – Também já falamos nalgumas diferenças e semelhanças e de alguma
forma entende que as instituições de ensino superior, deveriam tratar estes alunos de
algum modo diferente?
Entrevistado K – Isso é uma polémica tão grande, não é? Não. Eu acho que não
devem ser tratados de maneira diferente até porque os nossos alunos regulares neste
momento, enfrentam tantas dificuldades como os alunos de “Maiores de 23”. Quase
todos eles trabalham. Antigamente, quase no início do curso ninguém trabalhava! Não
havia colega nenhum que trabalhasse durante o curso. Ninguém, e agora muitos
trabalham e trabalham à noite. Têm vários horários diferentes. Alguns têm família. Uns
têm família pequena, outros têm família mais velha que também tem de cuidar.
Portanto, as dificuldades são idênticas. Portanto, a partir do momento em que a
pessoa está aqui, tem de ser capaz de dizer que “sou igual aos outros”. E, portanto
acho que não devemos…aliás nós temos uma política de acolhimento que é uma
política comum a todos. Todos entram e pronto. Nós explicamos tudo a todos. É tudo
igual. Eles normalmente são, os outros mais novos tratam de uma forma um
bocadinho mais respeitadora, mas é curioso que normalmente escolhem como portavoz, por exemplo, o maior de 23 para virem falar sobre os problemas. Há ali um
espírito muito interessante em termos de turma que se estabelece e que realmente dá
ideia de um certo paternalismo dos “Maiores de 23” em relação aos outros. Sobretudo,
quando eles são mais velhos. Quando há mais diferença de idade, nota-se.
Isabel Beato – E, os mais novos também ganham com os mais velhos.
Entrevistado K – Ai ganham imenso, sempre, sempre. Não eu acho que eles são
pessoas que há algum tempo sempre estiveram desligadas do meio escolar. Salvo
rara as exceções, a grande maioria tem mais de 27, 28 por aí e portanto já estão
desligados há algum tempo e de certa forma, isto é um refresco para eles, não é?
Logo voltam outra vez a estes jantares, a esta vida académica, e isto é engraçado, e
pronto é bom para eles e de certa forma rejuvenescem um bocadinho também e é
engraçado. Acho que aprendem imenso tanto uns como os outros. Acho que a
vivência conjunta é extremamente importante para todos.
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Isabel Beato – Muito bem. Então das instituições poderem fazer alguma coisa
especial está fora de causa, mas contudo, ao nível da preparação prévia, já vê de
outra forma?
Entrevistado K – Sim. É assim. Aqui na universidade tem havido algumas iniciativas.
Há oficinas de Matemática, há preparação dos Curriculum por parte da Faculdade de
Letras, curso de Português, escrita, alguma coisa assim do género. Não conheço bem.
Nunca tivemos nenhum que tivesse sido até agora, pelo menos eu não tive
conhecimento de nenhum aluno que tenha entrado, pelo menos que tenha andado nas
oficinas. Nós não pedimos Matemática e portanto as oficinas de Matemática que foram
as primeiras a serem criadas, nós não pedimos.
Isabel Beato – Qual a específica que eles têm de realizar nas Provas?
Entrevistado K – Realizar para aqui, para o meu Curso, é a Biologia, Psicologia e
Português, não é? A Cultura Geral. Na Prótese tem havido alguns problemas
sobretudo na área da Geometria Descritiva e na Química, tanto que levou a uma
alteração no elenco das Provas no ano passado, há dois anos talvez. Porque só podia
ser ou Geometria Descritiva, ou Química e Biologia. E então, como o colega da
prótese achou que era violentíssimo, quer dizer, estarmos a falar em dois valores, um
valor, coisas assim do género. Porque são candidatos em que alguns nunca tiveram
Química, outros nunca tiveram Geometria Descritiva e portanto, seria um bocadinho
complicado. Então ele acabou por fazer um elenco um bocadinho de Biologia com
duas Provas de Biologia mais complexas e Cultura Geral. E portanto, acabam quase
todos por escolher Biologia só. Ou escolhem Biologia e têm que fazer sempre Cultura
Geral, ou Biologia e Geometria ou Biologia e Química e a seguir se passarem, uma
entrevista.
Isabel Beato – Relativamente à entrevista, há bocadinho falava-me do cuidado das
pessoas a terem na entrevista, na seleção adequada. Como é que vê, o que é que
considera aí na seleção?
Entrevistado K – É assim. A seleção é feita, e eles têm que passar a Prova
obrigatoriamente e passam na Prova. Eles chegam a nós e tem que… Nós avaliamos
o curriculum e o curriculum é avaliado. Nós temos a colaboração aqui da Universidade
do IOP, portanto do Instituto de Orientação Profissional que aliás até funciona aqui
agora nas nossas instalações também. Temos uma psicóloga que vem sempre. Ela
avalia o currículo e nós avaliamos o currículo separadamente. Nós pelo menos aqui no
curso, fazemos assim. Eu e uma colega minha que fazemos parte do júri, analisamos
o Currículo, quando vimos para a entrevista, já trazemos o currículo avaliado. Eu,
pessoalmente, acho que nós não devíamos avaliar o currículo separadamente. Para
mim, o currículo tem uma nota diferente da entrevista, isto porquê? Porque eu acho
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que muitas vezes, na entrevista ao fim e ao cabo o que se discute é o currículo e as
motivações do candidato. São todas as competências que ele tem de informática, de
língua, dessas coisas todas que ao fim e ao cabo estão expressas no currículo mas
estão expressas de uma forma não tão formal. Porque é assim, o Currículo europeu é
um modelo que é seguido aqui na universidade de Lisboa e tem lá se a pessoa se
considera experiente ou minimamente experiente ou nada experiente. É extremamente
resumido e uma pessoa consegue na entrevista perceber e retirar muito mais e
portanto, normalmente o que fazemos é que da entrevista sai uma nota que é dada
sempre pela psicóloga, e depois em concordância, e nós estamos a duas na entrevista
e, a nossa nota é ponderada de acordo com aquilo que nós, nós as duas, entendemos
sobre a entrevista e sobre o candidato. Porque às vezes, a maior parte dos candidatos
chega cá, e é assim, uma das coisas que me faz confusão é a carta de motivação não
ser uma coisa que pesasse na seleção do candidato também. Porque é assim, às
vezes temos cartas de motivação que se resumem a um parágrafo, não é? E que toda
a gente diz a mesma coisa, querem prosseguir estudos, querem…. E depois uma
pessoa pergunta, “hum”, “mas já alguma vez foi à internet ver o plano de estudos do
curso?” “não, nunca”. Quer dizer… e uma pessoa fica, “como é que é possível, uma
pessoa vem se candidatar a um curso e nem sequer sabe, não foi ver, não sabe o que
é que um higienista faz e nem ao mesmo tentou saber o que é que um higienista faz?”.
Porque às vezes, pronto, pode até não saber e não ter uma fonte muito boa e não ser
bem informado, mas de qualquer maneira, há pouca curiosidade. E isso, vê-se numa
entrevista. Coisa que não se vê no currículo. E portanto, são essas…É na entrevista e
no currículo, que nós avaliamos praticamente tudo. Porque o candidato, a facilidade
que o candidato tem, coloca algumas questões práticas também, na tentativa de como
resolveria uma questão ou outra, a comunicação…ah essas coisas todas. É tudo
avaliado. Também falamos do trabalho em equipa que é fundamental nesta área, não
é? Portanto, todas as competências de relação pessoal, etc…têm de ser avaliadas. Eu
por mim, só dá para ser avaliado numa entrevista. Não é para ser avaliado em mais
lado nenhum. Pronto, mas as psicólogas tem dado muito apoio, estão sempre, o que
ajuda muito, nós somos mais terra á terra. Mais na área das ciências e portanto isto há
coisas em que nós não procuramos tanto e que acabamos às vezes por esquecer, não
é? E elas têm sido fantásticas nessa área. Mas nós procuramos todas. O júri
completo, portanto aqui são as duas e há uma terceira pessoa que vê as Provas.
Portanto, nós as duas vemos as Provas com essa terceira pessoa, mas não é prático
ter as três pessoas na entrevista. Já para fazer duas, é uma dificuldade em conciliar
horários, quanto mais para as três. Mas como está a psicóloga, mais as três pessoas,
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no caso de haver uma situação de empate, normalmente quem desempata é a
psicóloga, porque nós optamos por ser assim.
Isabel Beato – Olhe, ainda antes da minha última questão, fiquei curiosa com aquilo
que me disse há pouquinho sobre a creditação, ou seja, no momento do candidato
ingressar, é possível fazer a creditação de algumas competências. Como é que isso é
feito?
Entrevistado K - Olhe nós aqui ainda não tivemos experiência nenhuma. Isto porquê?
Porque a maioria dos candidatos, o processo de creditação é um processo que
decorre de uma candidatura mais tardia, ou seja o semestre começa, a disciplina
começa, a disciplina ou a unidade curricular ou o que for. E o que acontece é que o
“timing” que vai desde o início do processo de creditação até ao fim, já a unidade
curricular pode ter acabado. O candidato, o aluno perdeu a oportunidade de fazer
curricularmente e portanto, pode não ter creditação. O que é que eles pensam, “não
vou fazer”, vou fazer pelas vias normais. E é assim, de certa forma, eu penso que é
um bocadinho complicado para o candidato, porquê? Porque o aluno, neste caso se
se exige muita coisa, nalgumas competências práticas e é assim, nós temos liberdade
para fazermos o que quisermos da Prova de creditação não é? Mas podíamos por o
aluno a fazer um exame prático, não é? Numa coisa mais simples que desse. Mas
acaba por ser assim. As disciplinas, as unidades não são modulares, e portanto tem
que se fazer a unidade curricular toda. Ou seja, eu até posso dar ao aluno, até achar
que ele não precisa do módulo da esterilização e desinfeção e está otimamente
preparado nisso, mas como a disciplina não é modular eu não consigo dar só este
bocadinho, não consigo o parcial e efetivamente é complicado, no nosso caso aqui é
complicado. Eu acho que há situações em que a creditação é muito importante, e que
dá para ser aplicada. Aliás, nós já temos tido alguns casos, poucos, mas já temos tido
alguns casos de creditação aqui na universidade e realmente são pessoas que têm um
percurso de vida muito relacionado com aquilo que estão a fazer. Algumas áreas
propiciam-se mais do que outras, nomeadamente as artes, as letras, proporcionam um
bocadinho mais a creditação. Não quer dizer que aqui não possa ser dado. É mais
difícil. Agora se a pessoa,…o problema aqui também prende-se com o problema legal.
Legal no sentido, não tem nada a ver com o legal dos “Maiores de 23”, mas legal de
competências da profissão e do que é legal fazer-se. Nós sabemos à partida que a
maior parte desta gente que aqui vem, faz mais coisas do que o que deve, só que eles
não podem dizer, como é óbvio, não é? Eles não nos dizem, “nós, eu faço isto, aquilo
e o outro”. Eu não posso creditar uma coisa que não sei que é feita, não é? Portanto,
isso nunca é assumido, porque não é legal, e portanto como não é legal as pessoas
não dizem. E, depois a creditação é assim. Se são creditações mais simples, que não
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é creditação, que é os que já vêm de outros cursos superiores, funciona como um
processo normal de equivalências e isso é feito, quase a mesma coisa, não é? Sei lá,
tirou Bioquímica e sim é mais simples. Mas de certa forma talvez mais fácil para, hum,
não sei se será mais fácil, talvez não. Ia dizer que talvez fosse mais fácil para estes
candidatos mas não, é igual. Para a comissão de equivalências é igual. Mas a
creditação à parte prática, tem sido um bocadinho complicada, nós ainda não
conseguimos nenhum. Não conseguimos ainda que nenhum aluno quisesse fazer,
porque eles acham que também vale a pena algumas das experiências. Como o curso
é muito prático, se nós damos creditação, eles não passam pela prática e portanto
perder a prática, também não é bom. São outras experiências, são outras que são
dadas e portanto acabam por, por vir e aproveitar. Ficar e fazer.
Isabel Beato – Estamos quase. Disse-me que fez a sua licenciatura lá fora e portanto
uma das minhas questões tinha a ver com o facto de lhe perguntar se conhece como é
realizado o ingresso de público mais velho noutras instituições de ensino superior no
estrangeiro. Se tem alguma ideia.
Entrevistado K – Quando eu andei a fazer a licenciatura, a maioria das…, eu fiz nos
Estados Unidos, a maioria das pessoas…, eu estava na Faculdade de Medicina
Dentária da Universidade de Washington, eram mais velhas, mas eles tem um sistema
diferente do nosso. Porque eles têm uma primeira parte dos “Community College” que
se chamam os preparatórios para a universidade, não é? Em que são feitas
transversalmente, os troncos comuns, digamos assim e depois o Major, o dito Major é
escolhido nessa altura. Portanto, a pessoa faz essa situação, eu já não fui para essa,
porque já tinha passado essa fase, não é? Saí dessa situação e entrei na
universidade, já com mais ou menos definido com o que quer, ou quer advocacia, ou
quer não sei quê, ou quer direito ou outra coisa qualquer e já vai com algumas ideias
daquilo que quer fazer. Portanto, as pessoas eram quase todas mais velhas. Portanto,
eu posso dizer-lhe que a turma que eu frequentava, era uma turma essencialmente, eu
ia a várias turmas diferentes mas a que eu ia mais, era uma turma de Medicina
Dentária que tinha em média 20 e tal, trintas. Portanto, já eram pessoas que, crescidas
na altura talvez, mas éramos mais ou menos todos da mesma idade, portanto, não
eram miúdos como estes que nós temos aqui, pronto. As colegas que estavam a fazer
o mesmo comigo, a fazer o complemento lá. Porque lá também há formação deste
tipo, nos “community College” equivalente ao nosso profissional. Também há muita
gente que vai à universidade tirar a licenciatura, não é? E também tinham e
essas…Eram francamente mais velhos. Tinham 50 e sim francamente mais velhas,
essas. Também ao nível dos estudantes Erasmus tínhamos alunos mais velhotes,
alguns Erasmus mais velhinhos também.
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Isabel Beato – Mas aí eles concorrem em Erasmus como qualquer outro aluno?
Entrevistado K – Sim, sim, sim. Eu não sei foi como é que eles entraram. Não sei
como é que entraram mas são mais velhos. Já tivemos aqui uma aluna de Erasmus
mas tinha 37 anos, portanto, entrou mais tarde. Eu não faço ideia qual é a via de
acesso, não faço ideia. Porque é assim, na América faz-se através da JPAC, que tem
a ver com a média do secundário, pronto.
Isabel Beato – Mas eles tem os mature students!
Entrevistado K – Pois, não sei. Mas isso já foi em 91!Portanto, não faço ideia do que
aconteceu, nós cá também não tínhamos. Nós já mudamos, é natural que eles
também já tenham mudado alguma coisa. Mas sim, eu acho lindo, lindo por exemplo a
universidade sénior. Acho o máximo, todas essas coisas. Eu acho que é assim, nunca
é tarde para uma pessoa aprender, de sonhos, há eu gostava tanto de ter isto ou
aquilo e é muito interessante esta via porque de certa forma facilita a entrada. Por
exemplo, eu não me estou a imaginar tirar outro curso qualquer, de outra área
completamente diferente e não me estou a imaginar a ir outra vez fazer os exames do
secundário, não é? Portanto, concorreria por esta via. E portanto, acho que é uma
hipótese para a pessoa. Seria uma pena se Portugal fechasse esta porta, com certeza,
sem dúvida. Eu até acho que nós devíamos abrir mais “Maiores de 23” e menos, não
estou a dizer cortar as oportunidades aos outros, mas é assim, nós fazemos a análise
dos nossos alunos que vem do concurso geral e é uma tristeza ter cá alunos que vem
da 6ª opção, não é? Portanto, eu prefiro ter alunos que estão cá porque querem e
estes estão cá porque querem e portanto eu preferia ter sei lá, meio-meio ou o que
fosse para equilibrar as coisas com os outros também porque temos sempre que abrir
para os outros, não é? Mas abrir um pouco mais. Mas a mim não me choca nada
porque acho que realmente é…e não acho que seja nada baixar o nível, não acho que
seja nada, pelo contrário, acho que dá uma certa visibilidade em termos de projeção
do curso de fora, porque as pessoas são boas. Todas as que temos tido até agora são
boas e são merecedoras de cá estarem, portanto, acho que sim, devemos continuar.
Este ano tivemos que meter 6, porque eles nos enganaram, enganaram, quer dizer.
Foi sem quer, porque o nosso secretário que manda nas vagas, enganou-se no
número de vagas e então mandou 6. Isto para nós é complicado porque nós temos
lugares limitados na clínica e portanto dois é diferente de 6 e só por isso. Porque se
fosse um curso de papel e lápis simples, 2 ou 3 ou 6 não fazia diferença. Mas aqui faz
muita diferença e portanto das duas uma, nós só podemos abrir mais “Maiores de 23”
quando nos derem menos números dos outros. Enquanto não nos derem, não temos
essa hipótese.

557

Isabel Beato – A nossa meia hora, penso que já está esgotada, aliás sobre este
público temos muito que dizer sobre eles, antes, durante e o depois. Não sei se quer
fazer algum comentário geral, antes de finalizarmos.
Entrevistado K – Não. É assim. Tenho tido uma excelente experiência com esta
gente tanto dos que vêm, como pela partilha de experiências em si. Sabe que eu acho
que esta história dos “Maiores de 23”, trouxe outra mais-valia a meu ver que tem a ver
com a interligação entre Faculdades. Porque nós…cada um vive no seu cantinho, não
é? E não há qualquer tipo de mistura com os outros sítios, digamos assim, e aquilo
que eu noto e sob o ponto de vista pessoal, foi uma experiência ótima de
enriquecimento. É que com a partilha com os outros cursos, ao fim e ao cabo ficamos
a saber o que é que se passa nos outros sítios e pronto depois há as relações de
amizade que se vão estabelecendo com as pessoas, eu já lá estou desde o início.
Portanto, há muita gente que vai mudando mas eu tenho-me mantido lá. Mas é
interessante ver-se e discutir-se e às vezes há coisas que inclusive já fizemos para
estes e que nunca tínhamos feito para os outros e que já aproveitamos algumas
coisas daqui, destas experiencias para os outros alunos, não é? Tem sido uma
experiência ótima para mim e o grupo de trabalho é fantástico, da reitoria, das outras
Faculdades do IOP, de toda a gente e pronto são pessoas que se preocupam. A meu
ver a única coisa que tem, é que acham que nós devemos tratar os alunos “Maiores de
23” de outra forma, com alguns miminhos a mais que eu não concordo. Essa parte, eu
não concordo.
Isabel Beato – Olhe Doutora K, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, o seu
tempo, ainda por cima a um sábado e vou tentar retirar daqui a melhor informação
possível para o meu estudo e acho que já me deu muito, muita informação e fica então
aqui o meu obrigado sincero.
Entrevistado K – Obrigada eu…
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria

Explicação

Excertos da Entrevista

1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais
Antes da entrada no
Ensino Superior

Gostam da área e querem a
certificação
Procuram a certificação nalguma
coisa que já sabem fazer

No decorrer do curso no
Motivação diferente
Ensino Superior
Motivação aumenta. Pessoas já
com contacto com o mercado
Rejuvenescem pela vivência
conjunta
Diferenças dos outros
alunos
(dificuldades/maisvalias)

Dificuldades para quem trabalha e
estuda e para quem não estuda há
muito tempo
Conseguem fazer muitas coisas
Mais velhos e mais maturidade

As dificuldades ao nível da família
são iguais
Semelhanças com os
outros alunos
(dificuldades/mais
valias)

Casos de sucesso

Tantos os alunos regulares como os
m23 enfrentam as mesmas
dificuldades sobretudo os
estudantes trabalhadores
Política de acolhimento comum a
todos
São muito semelhantes aos
restantes alunos
Imensos casos de sucesso
Obtêm bons lugares

“Gostam desta área e querem ter a sua formação certificada".
"Portanto, vem procurar a sua certificação nalguma coisa que já sabem fazer e
portanto é uma via extremamente interessante, comparativamente aos alunos,
portanto vejo-a para aqui e para a faculdade sobretudo, com muito bons olhos”.
“Vejo uma motivação completamente diferente nos maiores de 23, porque de facto
são aqueles que querem cá estar”.
“A motivação, obviamente aumenta muito, nesses casos, não é? Mas são pessoas
que têm já algum contacto com o mercado e que percebem o que é”.
“Certa forma rejuvenescem um bocadinho também e é engraçado e acho que
aprendem imenso tanto uns como outros. Acho que a vivência conjunta é
extremamente importante para todos”.
“É difícil para quem trabalha, para quem estuda e para quem não estuda há muitos
anos às vezes”.
“Conseguem fazer muita coisa e comparativamente aos outros, revelam-se, nessa
parte sim”.
“Em relação a estes alunos comparativamente aos outros da via normal o que nós
achamos é que por serem um pouco mais velhos, há uma maturidade que é
necessária logo no início aqui”.
"Alguns têm família, uns têm família pequena, outros têm família mais velha que
também tem de cuidar. Portanto as dificuldades são idênticas, portanto a partir do
momento em que a pessoa está aqui tem de ser capaz de dizer que “sou igual aos
outros”.
“Os nossos alunos regulares neste momento, enfrentam tantas dificuldades como
os alunos de maiores de 23. Quase todos eles trabalham”.
“Nós temos uma política de acolhimento que é uma política comum a todos”.
“Não é um público e alunos diferentes dos restantes que entram por outros
concursos, digamos assim de um modo geral”.
“Tenho tido imensos casos de sucesso”.
“São alunos que estão e não ficam nos piores lugares da turma. Nunca”.

2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial

Caracterização

Valor

Via interessante de entrada para
quem tem uma forte ligação a esta
área específica

“Pois, eu acho que é uma via extremamente interessante de entrada, no nosso
curso, particularmente interessante porque nós temos um publico muito especial e
não vem para este curso qualquer pessoa ou seja que não tenha qualquer ligação
absolutamente nenhuma com o mercado de trabalho ou na sua vida pessoal, que
não tenha tido alguma ligação com esta área”.

Não é fácil voltar a estudar, procurar
“É necessário voltar a estudar, ir à procura dos programas e dos conteúdos de
de novo os programas e os
Biologia, Psicologia, pronto, e portanto não é assim um processo muito fácil”.
conteúdos etc…
Trás vantagens em relação ao
“É assim, comparativamente aos exames adhoc que havia há uns anos atrás, trás
antigos exames adhoc porque pode
vantagens a meu ver por causa de se poder fazer alguma creditação de formação
dar créditos de alguma formação
não formal”.
não formal
Como se alargou a oportunidade de “Como se alargou esta oportunidade, eu acho que nalguns sítios sim, há um certo
entrada, pode haver facilitismo
facilitismo.”
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Subcategoria

Explicação

Excertos da Entrevista

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades
Cursos Preparatórios

Tratamentos diferenciados não

Oficinas

Tem havido boas iniciativas. Há
oficinas de Matemática, preparação
de CV, Português, escrita.

“Acham que nós devemos tratar os alunos maiores de 23 de outra forma, com
alguns miminhos mais, eu não concordo, essa parte, eu não concordo".
“Tem havido algumas iniciativas, há oficinas de matemática, há preparação dos
Curriculum por parte da faculdade de Letras, curso de Português, escrita, alguma
coisa assim do género".

4. Outras Realidades
4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países
Diferentes formas de
acesso
Outras faixas etárias

Nos EUA, as pessoas são mais
velhas e existe um sistema de
acesso diferente
Outras idades

“já eram pessoas que, crescidas na altura talvez …nos Estados Unidos a maioria
das pessoas eram mais velhas, mas eles tem um sistema diferente do nosso”.
"em média 20 e tal, trintas".

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas

Posições políticas

Nunca é tarde para aprender. Seria
pena se Portugal fechasse esta
porta. Devíamos abrir mais Maiores
de 23 anos.
Alguma facilidade em termos de
processo de acreditação
As pessoas sabem fazer, mas
faltam as bases científicas

“Nunca é tarde para uma pessoa aprender, de sonhos, há eu gostava tanto de ter
isto ou aquilo e é muito interessante esta via porque de certa forma facilita a
entrada…seria uma pena se Portugal fechasse esta porta. Eu até acho que nós
devíamos abrir mais maiores de 23 e menos”.
“Alguma facilidade em termos do processo de creditação e que isso não deveria ser
assim”.
“E ter a sua formação certificada, porque muitas das vezes, as pessoas sabem fazer
e fazem-no, só que não fazem com as bases científicas necessárias e há
coisas…algumas situações também para nós, é difícil”.
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Transcrição de uma entrevista realizada a uma docente da Faculdade de
Psicologia da Universidade de Lisboa

Dia: 18 /12/2013
Duração: Das 15h00 às 16h00 – 1 hora
Entrevistado L
Local: Lisboa
Universidade de Lisboa: Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa
Isabel Beato - …isto fica desde já gravado e começo em primeiro lugar por lhe
agradecer a sua disponibilidade, por me receber e por colaborar comigo nesta
investigação e depois daquilo que nós já falamos, mesmo agora, eu passaria por
pedir-lhe que se apresentasse para a conhecermos um bocadinho melhor, quem é, o
que faz aqui na Faculdade, que UC leciona, enfim, um bocadinho de si.
Entrevistado L – Sim. Bom, sou professora associada aqui da Faculdade de
Psicologia e leciono ao nível do primeiro ciclo, primeiro ano, primeiro semestre a
disciplina de temas da Psicologia Geral e no segundo semestre a disciplina de, enfim,
que se chamava Fundamentos da Psicologia Cognitiva e que agora mudou de nome
com a reestruturação, mas continua a ser dentro do mesmo âmbito da Psicologia
Cognitiva. Tenho colaborações pontuais ao nível do segundo ciclo, em termos de
disciplinas de Orientação de Monografias e também ao nível de estudos pósgraduados.
Isabel Beato – Muito bem. Relativamente aos “Maiores de 23 anos”, considera que
existem dúvidas relativamente a este público ou que existe alguma polémica que se
prende aos “Maiores de 23 anos”, ou não?
Entrevistado L – Relativamente ao país em si, não sei. Não tenho uma visão digamos
do que se está a passar ao nível nacional. Sei que é algo relativamente recente, não
é? E que de uma certa maneira veio substituir o acesso antigo que se chamava os
exames ad-hoc, mas bom, o que eu sei é que pode haver eventualmente, diferenças
em termos das exigências da direção das diversas universidades e que bom pode-se
levantar o problema de alunos que fazem uma candidatura num determinado
estabelecimento e que depois podem pedir o processo de validação numa outra
universidade e pode haver aí algumas questões que são mais sensíveis, mas bom, de
qualquer modo há regras, não é? E aqui na Universidade de Lisboa faz-se essa
validação. De resto, ao nível nacional, não. Não tenho conhecimento do que se passa.
Do que se passa e de eventuais problemáticas específicas sobre este tipo de acesso.
Devo confessar a minha ignorância…(risos).
Isabel Beato – Mas pronto conhece portanto este acesso, não é? E no fundo
centrando-se aqui na Universidade de Lisboa, qual é a sua opinião, relativamente a
este acesso, sabendo que este público tem características próprias, tem um perfil
próprio. As pessoas chegam cada vez mais com percursos formativos diferenciados e
diferentes, qual é? Como é que vê este público?
Entrevistado L – De facto, é um público que tem características específicas e
sobretudo muito variadas, nomeadamente em termos de formação inicial. Na medida
em que na Universidade de Lisboa não há restrições relativamente à formação inicial
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dos candidatos. Apanhamos candidatos que podem eventualmente ter apenas a
quarta classe. Bom, é relativamente raro. Mas bom, digamos o nono ano, mas também
pessoas que já tem uma formação universitária e até, digamos que tem concluído o
doutoramento. Já tem doutoramento, não é? Sim, é. Evidentemente que à partida, as
pessoas que já têm estudos superiores vão encontrar-se numa situação de maior
facilidade em termos de acesso. Evidente. Mas não quer dizer que, eu não tenho
comigo estatísticas nenhumas para lhe dar, mas bom, temos também alguns que
entram aqui e não tem o nível por exemplo, do ensino secundário. Isso também
acontece. Mas também temos alguns com doutoramento.
Isabel Beato – E, qual é a sua opinião. Como é que vê esse acesso?
Entrevistado L – Bom, é um acesso que procura, não sei se tem conhecimento das
Provas de acesso, mas há, digamos, uma avaliação que é feita relativamente a todas
as Faculdades da Universidade de Lisboa, e que diz respeito ao Português, e que é a
mesma que visa avaliar as capacidades do candidato em articular ideias e ser capaz
de defender aí um ponto de vista relativamente a um determinado assunto. Ao nível da
escrita e também depois ao nível do conhecimento, ao nível do inglês,
essencialmente. Isso é que é a parte comum. E, depois há uma parte que é específica
em Psicologia. Mas acho bem que deem uma bibliografia para eles se poderem
preparar, não é? Dá sempre muito jeito e o que se procura é clarificar a capacidade de
através das leituras adquirir, digamos, algumas ideias ainda gerais, sobre a Psicologia,
saber expressá-las e depois, eu diria, eu não sei se foi agora ou se foi no outro, uma
parte de avaliação relativamente à Matemática. Isto porquê? Porque ao nível do
Curso, há disciplinas que são disciplinas de estatística e que normalmente são
disciplinas que colocam problemas a este tipo de população. Porque eu diria
sobretudo no que diz respeito aos candidatos que não estudam desde há algum tempo
e nós sabemos as fraquezas que existem ao nível do país no que respeita à
Matemática, não é? E de facto, tem sido também importante para que os candidatos
tenham essa noção das exigências que são feitas em termos da própria formação. É
que a Matemática também existe. Quer dizer que, enfim, sabendo que há uma parte,
não é? Que diz respeito à Matemática, se calhar, faz com que os candidatos tenham
uma noção mais adequada relativamente às possibilidades que têm na candidatura,
não é?
Isabel Beato – Mas voltando à minha questão, se concorda ou não concorda ou qual
é a sua opinião relativamente ao acesso ou como é que vê este acesso…
Entrevistado L – Mas em termos de quê? Conteúdo?
Isabel Beato – Não, não. Em primeiro lugar de acesso, à possibilidade de acesso.
Entrevistado L – Ah. Sim. Não há nenhuma razão, acho eu para negar o acesso à
universidade a pessoas que bom, pelo seu interesse, pelo seu passado, que pode ser
até um passado de autodidata, de terem, não é? Essa possibilidade. Acho que sim,
sim.
Isabel Beato – Relativamente a este público ser preparado, antes de ingressar…sim
porque aqui na Universidade de Lisboa, existe oficinas preparatórias. Algumas
universidades ou alguns politécnicos não têm. Outros prepararam. O que acha sobre
isso. Acha que vale a pena haver um cuidado ou uma preparação prévia. Estamos a
falar da preparação para as Provas, não é?
Entrevistado L – Sim. Bom, se calhar justifica-se mais relativamente a áreas mais
sensíveis, nomeadamente a Matemática. Essas oficinas têm lugar essencialmente, se
não estou em erro, ao nível da Faculdade de Ciências. Porque, bom, sabe-se que não
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há preparação, até mesmo dos alunos do ensino regular normal. Nem sempre foi
adequado ao nível científico, o nível das Matemáticas, e de facto pode ajudar. Eu não
diria, bom eu não sei, mas acho que é uma questão própria a cada Faculdade. Mas
julgo que não se justifica para todos, para todas as disciplinas, todas as áreas, não é?
Isabel Beato – Tem ideia, se tem entrado muitos alunos “Maiores de 23 anos”, aqui
para a Faculdade de Psicologia?
Entrevistado L – Sim. Nós temos um certo número de vagas, que se não estou em
erro, são cerca de 15 vagas por ano. Mas depois, há sempre mais alguns que entram,
na medida em que as vagas que sobram de outros acessos revertem a favor dos
“Maiores de 23”. E às vezes, temos tido, vinte e poucos.
Isabel Beato – Está a dizer-me que no fundo tem entrado pelo menos quinze, não é?
Entrevistado L – Sim, sim. Às vezes mais, sim. Nem todos depois das Provas se
inscrevem. Nem sempre depois concretizam todos a matrícula.
Isabel Beato – Pois, podem ficar com o acesso reservado, mais alguns anos.
Entrevistado L – Sabia que havia essa possibilidade de manter aí essa nota para uns
anos seguintes, pois…
Isabel Beato – Tem tido alunos “Maiores de 23 anos” nas suas unidades curriculares
que entraram por este acesso?
Entrevistado L – Claro, no primeiro ano tenho duas disciplinas. No primeiro ano,
tenho tido alunos. Aliás, eu diria que os primeiros alunos que eu tive, agora já estão no
quinto ano, já estão em fase de conclusão do curso, do mestrado integrado, é.
Isabel Beato – E se eu lhe perguntasse, como é que eles se destacam de alguma
forma nas aulas, se os consegue identificar por alguma razão. Como é que é?
Entrevistado L – A identificação, bom. Pode passar pela idade, não é? Isso é mais do
que óbvio. Também pode passar pelo facto de eu ir também ao nível das entrevistas
que são realizadas pela técnica do IOP e com docentes que assistem às entrevistas.
Bom, eu reconheço alguns das entrevistas às quais já assisti. E é evidente que há
alguns candidatos que são relativamente jovens, pouco mais do que o limite inferior
exigido mas de um modo geral, também são alunos com uma idade diferente dos
dezassete, dezoito anos que nos aparecem ao nível dos alunos que vêm do acesso do
regime normal, pois. É isso. Aí há logo a questão da idade. Depois ao nível
de…de….sim, conhecimentos, etc…Eu acho que varia, varia muito precisamente em
função da formação anterior. Como eu disse temos alunos com doutoramento. Quer
dizer que têm um background que é completamente diferente dos outros alunos. Mas,
de um modo geral, em termos de integração, mesmo com outros mais novos, eu acho
que as coisas se passam muito bem. Hum, muito bem. Acho que ao nível dos mais
novos, já há, já integraram talvez a ideia da universidade ter pessoas com mais idade.
Lembro-me se calhar há uns anos atrás, as reações eram um pouco diferentes e de
surpresa de ter no fundo, colegas da idade da mãe, não é? Mas agora essa parte já, já
passou e já integraram essa, essa, sim, sim. Eu acho que aos poucos, essa integração
tem sido cada vez mais fácil e com o intercâmbio entre os “Maiores de 23” e os mais
novos, que é de salutar. Porque há a possibilidade de aprender com pessoas
diferentes, que têm um background, que já têm uma experiência de vida, que têm e
que podem contribuir para alargar um pouco os horizontes desses alunos que vêm
diretamente do secundário e para os quais foi uma transição, bom.
Isabel Beato – A professora L, está a dizer-me que quem ganha mais, são os mais
novos… (risos)
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Entrevistado L – Sim, os mais novos. Julgo que sim. Mas de um modo geral também
os…às vezes eu reparo nisso, os “Maiores de 23”. É um pouco uma surpresa de ver
também o funcionamento dessa juventude agora. Eu acho que as coisas ultimamente
mudaram muito e tem que haver também uma adaptação da parte deles, mais velhos,
a esse público mais jovem.
Isabel Beato – Se eu lhe perguntasse se conhece o desempenho destes alunos.
Porque eu já percebi que aqui a Faculdade de Psicologia é uma realidade diferente de
outras Faculdades por onde já passei. Mas se eu lhe perguntasse em termos de
desempenho. Acha que estes alunos “Maiores de 23” têm tão bons ou melhores
resultados do que os outros?
Entrevistado L – Mais uma vez isto está muito dependente da preparação anterior.
Varia muito e o que é certo é que os alunos que não têm uma preparação tão
completa até mesmo em relação aos alunos que vêm do secundário, por vezes são
pessoas que deixaram de estudar, portanto, há alguns anos, mesmo que o tenham
feito, há estudos que enfim, até ao nono, ou mesmo um pouco mais. Deixaram de
estudar, portanto há esse primeiro aspeto. E o hábito do estudo que também tem de
ser readquirido e também lacunas em termos de formação, nomeadamente ao nível
científico. Porque ao nível do Curriculum, aqui nos primeiros anos, há disciplinas,
como por exemplo, estatísticas, não é? Que exigem bases de Matemática. Há
disciplinas de Biologia e Biologia Genética, que exigem também alguma formação e
depois às vezes as Fisiologias, etc…São disciplinas que normalmente colocam
alguma disciplinariedade para os alunos que ou deixaram de estudar há mais tempo
ou então que estudaram a um nível pouco elevado. E o que procuramos aconselhar a
esses alunos é para não tentarem realizar todas as disciplinas de uma vez só. Ou
seja, de fazer matrículas parciais e fazer um plano de estudos, mais consciente, em
vez de tentar fazer tudo e depois não conseguir nada em termos de estudos. Planificar
um pouco o estudo, exatamente. Sim, sim, sim. Além de que há também programas,
um programa de tutoria que é desenvolvido em colaboração com o GAPE, com o
Gabinete de Apoio…Gabinete de Apoio Psicoeducativo, acho que é isso. Há um
programa de tutoria, precisamente destinado a esta população dos “Maiores de 23”
para os ajudar a vários níveis. Exatamente nessa programação dos estudos, de
métodos e estratégias, de planificação do seu tempo, etc… e mais específico,
nomeadamente, apoio de disciplinas de estatística para os que sentem essa
necessidade e outras também, outras competências transversais, nomeadamente
leitura de artigos científicos, etc…
Isabel Beato – Mas isso é um serviço aqui da Faculdade…?
Entrevistado L – É, é. É ao nível da Faculdade, mas atenção o GAPE é um serviço
da Faculdade, aberto a todas as Faculdades, de apoio a todas as Faculdades. Mas
este Gabinete de Apoio também tem um gabinete de tutoria destinado especificamente
aos alunos “Maiores de 23” que ingressam na Faculdade. Para ajudar a colmatar
algumas lacunas e ajudar a que se integrem facilmente e assim não perderem o
interesse e até desmotivar. Sim e sobretudo, poderem começar a ter um resultado
positivo o mais rapidamente, não é? Em estarem a experimentar insucessos, que os
podem desmotivar. Pois, pois.
Isabel Beato – Muito interessante, era uma das questões que eu tinha aqui para lhe
fazer, mas ainda bem que já respondeu. Mas voltando aqui atrás do que estávamos a
falar. Portanto, casos de sucesso, de destaque e de sucesso aqui na Faculdade, de
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percursos de alunos que têm entrado pela via dos “Maiores de 23” que se recorde,
alguém em particular?
Entrevistado L - Sim, com certeza, Hum. Há casos de alguns que já estão ao nível do
quinto ano. Já estão a concluir. Portanto, para mim já é manifesto sucesso porque
conseguiram ultrapassar todas as dificuldades e dar resposta às exigências feitas, não
é? E as que…bom, muitas vezes, esses alunos devem procurar, digamos gerir o seu
tempo, porque são pessoas que têm um percurso profissional e exigências ao nível da
sua profissão e que quando chegam ao nível do segundo ciclo e nomeadamente ao
nível do quinto ano, em que há um estágio e há também a realização de uma
monografia, torna-se muito complicado. Quer dizer que devem desdobrar os anos, não
conseguem fazer tudo dentro do mesmo tempo que os outros alunos. É uma
impossibilidade. Mas não se pode considerar isso insucesso, mas apenas uma
questão de gerir o tempo em função das prioridades, com muito empenho e muito
trabalho, exatamente. Sim, sim, sim. Mas há evidentemente, eu recordo-me, os alunos
que marcam mais são os alunos que se calhar têm um impacto mais saliente, pelo
facto de terem uma formação superior e de facto tem o tal impacto. Mas agora estou a
lembrar-me de uma pessoa que tem os seus quarenta e cinco ou coisa assim que
participou numa sessão de acolhimento dos “Maiores de 23” no princípio deste ano
letivo que está no segundo ano e que também já não estudava há algum tempo e que
conseguiu realizar todas as disciplinas com sucesso. Apesar de, como eu disse, de
haver disciplinas que são consideradas mais complicadas. Bom, eu acho que de um
modo geral, de um modo geral, para os alunos que…como é que eu posso dizer, para
os alunos que…bom não tenho agora presente, mas há sempre alunos que acabam
por desistir. Não tenho aqui comigo esses dados mas acho que é possível, que é
possível, desde que haja aí uma motivação, uma vontade, etc…eles conseguem sim.
Isabel Beato – Hum… já que falou que aqui na Faculdade entram pessoas já com o
doutoramento, porque é que acha que eles escolhem esta via de entrada?
Entrevistado L – Vem pelos “Maiores de 23” porque há muito mais vagas. É essa a
razão, porque há também um modo de acesso para os portadores de um diploma de
ensino superior mas aí as vagas são muito mais limitadas. Muito mais reduzidas. O
que quer dizer que esta estrada é mais larga.
Isabel Beato – Olhe nós estamos quase a chegar ao fim e eu tinha uma outra questão
e aliás eu percebo que não nasceu em Portugal, portanto tem um sotaque estrangeiro,
tem a sua origem noutro país e essa pergunta é se conhece outras formas de acesso
a este nível, no fundo para público adulto noutras realidades, noutros países?
Entrevistado L – Não, não, não. Porque de facto venho da Bélgica, já há trinta e seis
anos que estou cá e conheço mais a realidade portuguesa do que propriamente a
Belga. Não, não tenho conhecimento a este nível. Sim, sim, sim. Mas devo confessar
que não sei, que não tenho, nunca conversei sobre isso com pessoas de
universidades Belgas. Não, não sei responder. Até porque tenho contactos com a
Universidade Livre de Bruxelas mais ao nível da investigação e nunca, nunca houve
oportunidade de conversar sobre isso.
Isabel Beato – Professora L, nós chegamos ao fim. Agora, resta-me agradecer tal e
qual como comecei, não é? deu-me a sua visão acerca desta questão na Faculdade
de Psicologia, não é? Porque vamos lá a ver, daquilo que eu tenho visto e observado
é que as realidades são muito diferentes, divergem dentro do país, nós temos muitos
retratos e dentro de cada Faculdade, cada Faculdade no fundo tem características
próprias e o público que procura também. E por isso, agradeço porque levo daqui o
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sumo que preciso para avançar no meu estudo e tentarei retirar dele, o melhor
possível.
Entrevistado L – Sim, eu espero ter contribuído aí para o seu sumo e desejo-lhe
agora também felicidades na prossecução do seu trabalho…
Isabel Beato – Obrigada….
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria
1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais
Antes da entrada no
Ensino Superior

Explicação

Formação inicial variada
Deixaram de estudar há anos

No decorrer do curso no
Faltam hábitos de estudo
Ensino Superior
Diferenças dos outros
alunos

Há pessoas que já têm formação
superior

Semelhanças com os
outros alunos
(dificuldades/mais
valias)

Trazem experiência de vida e
trocam-na

Excertos da Entrevista

"Tem características específicas e sobretudo muito variadas em termos de formação
inicial".
"São pessoas que deixaram de estudar portanto, há alguns anos".
"Hábito do estudo que também tem de ser readquirido e também lacunas em termos
de formação, nomeadamente ao nível cientifico".
"Pessoas que já têm estudos superiores vão se encontrar numa situação de maior
facilidade em termos de acesso".
"Temos alunos com doutoramento. Quer dizer que têm um background que é
completamente diferente dos outros alunos".
"Integração tem sido cada vez mais fácil e com o intercâmbio entre os maiores de
23 e os mais novos, que, que, é de salutar, porque há a possibilidade de aprender
com pessoas diferentes, que têm um background, que já têm uma experiência de
vida, que têm e que podem contribuir para alargar um pouco os horizontes desses
alunos que vêm diretamente do secundário".

Varia de acordo c/ a preparação
anterior
Casos de sucesso

Planificar o estudo

Gabinete de Apoio Psicoeducativo

"Está muito dependente da preparação anterior. Varia muito".
"Matrículas parciais e fazer um plano de estudos, mais consciente, em vez de tentar
fazer tudo e depois não conseguir nada em termos de estudos, planificar um pouco
o estudo, exatamente".
"Há um programa de tutória precisamente destinado a esta população dos maiores
de 23 para ajudá-los a vários níveis, exatamente nessa programação dos estudos,
de métodos e estratégias, de planificação do seu tempo, etc.".

2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial
Recente

"É algo relativamente recente".

Veio substituir
Diferenças nas exigências
Valor

Avalia a capacidade

Não negar

"Veio substituir o acesso antigo".
"Que pode haver eventualmente, diferenças em termos das exigências da direção
das diversas universidades".
"Visa avaliar as capacidades do candidato em articular ideias e ser capaz de
defender aí um ponto de vista relativamente a um determinado assunto, ao nível da
escrita e também depois ao nível do conhecimento ao nível do inglês,
essencialmente".
"Não há nenhuma razão, acho eu para negar o acesso à universidade a pessoas que
bom, pelo seu interesse, pelo seu passado, que pode ser até um passado de
autodidata, de terem, não é?".

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades
Gabinete de Apoio Psicoeducativo
Oficinas de preparação
Justifica-se em algumas áreas
É uma questão de cada faculdade

"O GAP é um serviço da Faculdade aberto a todos as Faculdades, de apoio a todas
as Faculdades mas este Gabinete de Apoio também tem um gabinete de tutória
destinado especificamente aos alunos maiores de 23 que ingressam na Faculdade".
"e calhar justifica-se mais relativamente a áreas mais sensíveis, nomeadamente a
Matemática".
"Uma questão, própria a cada Faculdade mas julgo que não se justifica para todos,
para todas as disciplinas, todas as áreas, não é?".

4. Outras Realidades
4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países
Diferentes formas de
acesso
Outras faixas etárias

Desconhece

"Não não tenho conhecimento ao nível".
"Não, não sei responder".

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas
Posições políticas

Não acrescenta
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Transcrição de uma entrevista realizada a um docente do Instituto de Educação
da Universidade de Lisboa

Dia: 16/03/2012
Duração: Das 17H45 às 19h00 – 1h15 minutos
Entrevistado M
Local: Lisboa
Universidade de Lisboa: Instituto de Educação
Isabel Beato – Sou a primeira a começar e neste caso começo por lhe agradecer a
sua disponibilidade pelo facto de estar a colaborar comigo e me dar os seus
contributos aqui para a minha investigação, sobres os novos público e os “Maiores de
23 anos”. Antes de avançarmos iria pedir-lhe que fizesse uma apresentação, do que e
que faz aqui na Faculdade, e depois obviamente até explicar, portanto, o seu papel na
Comissão para “Maiores de 23 anos”.
Entrevistado M – Pois, eu sou o Entrevistado M e trabalho aqui no Instituto da
Faculdade de Psicologia já há uma série de anos, mas agora neste momento estou
associado a disciplinas de avaliação e de investigação aqui no Instituto de educação.
Hum, a área a que eu pertenço atualmente chama-se, depois do instituto se ter
constituído e da reorganização das áreas que existiam, chama-se Políticas da
Educação e da Formação que engloba vários grupos, hum, desde ligados à
administração escolar, à formação de adultos, à sociologia e também à avaliação. Na
avaliação, basicamente estou eu e o professor Domingues Fernandes, e há uma
colega agora investigadora que também está connosco, brasileira, há dois anos, e é
um núcleo relativamente pequeno. Às vezes também temos a colaboração de outras
pessoas que colaboram connosco, nomeadamente a professora Paula Curado, que é
da Reitoria, que também esteve ligada ao grupo de “Maiores de 23 anos” e que agora
está no gabinete da qualidade. E outras pessoas de outras áreas que também têm
trabalhado na avaliação, mas imagine só na avaliação, somos relativamente poucos.
Portanto,

na

licenciatura,

estamos

a

dar

disciplinas

ligadas

à

avaliação

essencialmente, embora estivesse a dar investigação. Mas, depois temos um
mestrado, também na área da investigação e aí temos as cadeiras de Avaliação e da
Investigação, aí o mestrado. Portanto, as disciplinas que eu dou são basicamente
essas. Quer dizer sou docente aqui ou da Faculdade. Estou aqui desde 1983, para aí.
Quer dizer, fiquei cá, fiz a licenciatura e depois concorri para assistente. Abriram vagas
para assistente nessa altura e eu entrei e tenho estado cá desde essa altura. Portanto,
fiz o mestrado em Ciências da Educação cá, já cá e o doutoramento em Ciências da
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Educação. Cá também. O mestrado, foi em Psicologia, mas não tinha muita
Psicologia. Era em Ciências da Educação e depois variante em Psicologia da
Educação. Depois fiz o doutoramento também cá. E cá tenho estado por enquanto, até
agora e portanto, agora os “Maiores de 23 anos” é uma coisa relativamente recente,
não é?
Isabel Beato – Sei que conhece o acesso dos “Maiores de 23” e no fundo a minha
pergunta é, qual a sua opinião relativamente a estes públicos sabendo que eles vêm
de percursos, cada vez mais distintos, cada vez mais diversos. Podem vir com o
ensino secundário feito ou não, ou seja qual é a sua opinião como docente e como
pessoa, como vê este acesso?
Entrevistado M – Quer dizer, essa lógica dos “Maiores de 23 anos”, tem várias
motivações, não é? Até para a universidade. Mas também é uma lógica de abertura da
instituição, abertura da universidade hum, hum, a novos públicos porque a
universidade também está a perder público e essa questão também passa por aí, mas
ao mesmo tempo tem a ver com o facilitar as qualificações. Portanto aquela coisa das
novas oportunidades e tal, deve ter um bocado a ver com isso e com o ensino superior
de dar mais oportunidades e de abrir mais. Embora, essa questão já antigamente,
abria-se sempre um contingente. Não sei se tem alguma relação com isso ou se já é
uma expansão dessa perspetiva. Desde que eu me lembro de ter entrado para a
Faculdade havia os concursos, chamados concursos ad-hoc, ou os exames ad-hoc.
Chamavam-se os exames ad-hoc e já tinham um bocado a ver com isto. Não sei se
agora a ideia deles é tentar abrir mais um bocado, não é? E já, e acho que há um
maior talvez, o que me parece é que haverá um maior esforço, mas entretanto porque
o ensino superior também expandiu, não é? Antigamente havia menos instituições de
ensino superior. Havia menos escolas. Havia muito menos formação, e se calhar as
coisas eram menos, menos abertas, não é? Acho que é uma tentativa de abertura.
Portanto, é uma coisa que se calhar não é completamente nova, já. Talvez tenha
essas raízes nos ad-hoc, não é? E por acaso eu lembro-me, em tempos, quando
estava no início como assistente, ter estado associado a processos dos ad-hoc e ter
selecionado um tipo, hum, nessa altura não havia Ciências da Educação era só da
Psicologia. Estava no âmbito da Psicologia, na licenciatura de Psicologia, e ter entrado
um tipo alemão, que era casado com uma portuguesa, que tinha vindo para Portugal,
que era professora de alemão. Tinha feito um curso tecnológico na Alemanha e que
resolveu vir tirar Psicologia e agora é professor aqui da Faculdade de Psicologia, Quer
dizer, fez a licenciatura, depois fez o mestrado, depois veio para assistente e
doutorou-se e é aqui professor, ou seja, já nessa altura, a lógica dos “Maiores de 23”
num certo sentido, permitiu, permitia fazer percursos, que eram, em relação a
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pessoas. Está bem que ele vinha do estrangeiro e neste caso, fez um acesso ad-hoc,
mas uma relação a pessoas que tinham um nível, não é? Tinham e têm nível.
Portanto, ele é professor aqui da casa, não é? Isto para dizer, quer dizer, está bem. O
que eu acho é que, há pessoas e pessoas e isso é como em todo o lado, e portanto, a
questão é, e estou a dizer isto porque, esse indivíduo, eu conheço-o, não é? Até
somos amigos, não é? Já não sei se ele se lembra que fui eu que lhe fiz a entrevista,
portanto, havia exames e depois havia uma entrevista. Estava a falar com ele, e tal, e
lembro-me de ele ter sido meu aluno no curso de Psicologia e o tipo era uma “besta”
de trabalho realmente, porque era trabalhador-estudante, era casado, tinha filhos, era
professor e estudava e o tipo trabalhava no duro. Mas aquela mentalidade alemã é
outra coisa…(gargalhadas). Agora, portanto, neste momento, nós também, no âmbito
das Ciências da Educação há muita pouca gente que concorre. Portanto, se for falar
com a Psicologia é outra história. Portanto, o destino é Psicologia. Tem muito mais
procura, tem muito mais gente, e portanto, essa procura também é muito mais
diversificada. Também trás muitos mais problemas até mesmo em relação aos que
querem entrar e não entram, e depois os protestos etc….Depois há os concursos de
acesso, mas há muito mais gente a procurar. No nosso caso, eu só tive a experiência
do ano passado e eram muito poucos e entraram muito poucos, não é? Entraram
muito poucos e acho que entram e tem entrado relativamente poucos por ano. Quer
dizer, a gente identifica, são 4 ou 5 no máximo se calhar. Chegam, hum, não devem
chegar à dezena. Portanto, são desses que entram por esse processo. São
relativamente poucos e portanto, qual é a perspetiva que eu tenho sobre isso. Quer
dizer, eu não tenho uma noção de grandes contingentes, mesmo eles na Psicologia,
pois também tem contingentes de acesso mas são mais do que nós. Por um lado, são
mais que concorrem por outro lado também são mais…a quantidade dos que entram
são mais. Mas depois também há contingentes para isso, não é? que eu agora não sei
exatamente. Nós não temos esse problemas porque não entram todos, não entram
todos ou não preenchem as vagas. Não sei se eles preenchem as vagas todas, hum,
depois aquilo também só vão…Eu lembro-me que no ano passado em relação ao
processo de seleção, não é? As pessoas que,… fui eu que estive associado à
avaliação e fui eu que fiz a avaliação devida, lembro-me que entraram duas pessoas,
agora sou professor deles, dessas, dessas duas. Estão na minha turma. Numa turma
de avaliação que era do segundo semestre. Elas estão lá, pelo menos duas, essas
duas entraram. Não sei se há mais que possam estar noutras turmas, mas essas duas
entraram. Ainda não sei bem como é que elas, qual é que é o nível de produtividade
que elas vão ter porque também não as avaliei, não é (risos)? Elas agora vão
apresentar um trabalho, vão entregar um trabalho para a próxima semana e aí posso
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ver um bocado mais. Mas elas … podem ir as aulas, às minhas aulas vão, ou seja, …
às vezes a questão que se põe e que se pode pôr, é se as pessoas têm a sua vida,
têm o seu trabalho, se têm condições ou não de ir frequentar as aulas… Quer dizer,
nessas cadeiras de avaliação, temos uma política que é tentar forçar os indivíduos a ir
às aulas (risos), porque arranjar um melhor sistema, um sistema que avaliação que é
um bocado complicado se não forem às aulas… Mas isso não quer dizer nada, quer
dizer, não quer dizer, depende das pessoas. Agora, eu acho que … pensando o que é
que eu acho deles, não é?. O que é que eu acho deles, do ponto de vista…o que eu
acho deles, eu penso em termos do que é que eles rendem, não é? o que é que eles
aproveitam, o que é que eles produzem, a capacidade que eles têm e que eles
desenvolvem. E eu acho que isso é muito variável. Quer dizer, eu lembro-me de
apanhar uns tipos aqui há dois anos, três anos, alunos que eram mais velhos que os
outros e que … às vezes ainda os vejo … agora já não são meus alunos, não sei se
eles já acabaram a licenciatura ou se acabaram e se já estão a transitar para
mestrado… e que eram muito bons alunos também. Também tentavam frequentar o
mais possível, as aulas. Depois houve uma que deixou de frequentar, a partir de uma
certa altura, não sei se fez a cadeira nesse ano ou não. Mas, a cadeira que eu estava
a dar… mas eram muito bons alunos, quer dizer, eram bons em termos de … de se
empenharem, de se envolverem, de estudarem, de refletirem e de pensarem que
tinham capacidade, que tinham maturidade e tinham, tinham potencial, não é?
Portanto, eram pessoas que… que a gente pensava que eram melhores que os
miúdos, não é? Para além disso, quer dizer, tinham a experiência de vida e de
trabalho, ajudava-os. Tinham maturidade que ajudava a pensar e a refletir sobre as
coisas noutros termos e com mais, com mais capacidade, com mais garra, com mais
nível de análise, de reflecção, de crítica etc. Lembro-me em relação a esse ano. Mas
isso não quer dizer que não…três ou quatro uma coisa assim. Ainda num outro ano
havia dois, não é? que também eram muito bons. Lembro-me de estarem a dizer-me
aqui há uns anos já, dois alunos que eram mais velhos e que eram trabalhadores e
que bom, tinham alguma relação com a formação em termos de trabalho. Portanto,
eram tipos que tinham uma capacidade de pensar, de refletir e de analisar e que
portanto, depois aproveitavam mais. Por um lado, também estudavam, envolviam-se e
empenhavam-se e eram bons alunos, quer dizer, são diferentes. Nesse sentido, acho
que são diferentes dos miúdos em termos de capacidade. É um bocado a mesma
coisa, daqueles que apanhamos num mestrado, nos mestrados. Por exemplo, agora
estão… já têm poucos alunos no mestrado este ano. Esta coisa da crise também se
refletiu ao nível de mestrado, no nosso mestrado, mas é diferente quando nós
apanhamos, em geral, não quer dizer que seja sempre assim, quando apanhamos …
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o pessoal que já são docentes há uma série de anos. Portanto, porque os mestrados
aqui permitem o acesso aos docentes, e comparando, por exemplo, no primeiro
semestre tive uma, uma disciplina que tinha… não sei se era metade, metade mas tipo
… um certo número que era o núcleo do mestrado de avaliação que eram docentes.
Depois também um outro núcleo que, hum, por acaso também havia uns mais velhos,
já com alguns anos de trabalho, hum, que eram uns miúdos que vinham da
licenciatura, uns miúdos que vinham da licenciatura. Está bem que isso depende e
eles também não são todos iguais. Mas, hum, o pessoal que já está metido no meio,
no terreno, hum, muitas vezes tem, hum. Está bem que os outros que vêm para aqui já
estão para aqui virados, não é? Têm uma capacidade de pensar e de refletir e de,
hum, tem uma perspetiva diferente sobre as coisas, e até sobre as leituras, não é? às
vezes, não é? não quer dizer que seja sempre, mas têm uma outra maturidade, não é?
que às vezes a gente olha para os miúdos e não, não, não vê a mesma coisa.
Portanto, essa questão deles serem “Maiores de 23 anos”, quer dizer eles podem ser
“Maiores de 23” no mestrado, nesse percurso, mas é um percurso normal, não é?
estes “Maiores de 23” são aqueles que não fizeram o percurso normal, mas tenho
apanhado tipos bons, não é? Tipos muito bons, também não sei exatamente qual é o
percurso deles porque eles podem ter estado, terem o ensino secundário, estarem
uma série de anos e depois num dia resolverem se calhar concorrer a isto. Não sei se
o percurso pode permitir isso. Quer dizer, podem não ser aqueles que não têm o
secundário, não é? A ideia que eu tenho é que eles podem ter o secundário, podem
ter estado uma data de anos sem aparecer e depois resolverem vir. Agora este ano
não sei se tenho uma sujeita desse tipo que é maior de 23. Mas, se calhar não é tão
maior de 23, quer dizer é mais velha do que os outros, não é? Mas, também não é tão
velha como alguns que lá andam, como alguns dos outros, não é? Portanto, nisso
também pode haver variações em termos de idade, em termos de experiencia, em
termos de percurso. Mas como eu estava a dizer, tenho apanhado tipos muito bons
mas se calhar outros também não são tão bons, não é? Por um lado podem não ser
tão bons. Quer dizer, não são assim tão bons. Por outro não têm se calhar o mesmo
traquejo, ou o mesmo potencial ou a mesma capacidade ou não estarem então tão,
não estarem tão trabalhados. Se calhar do ponto de vista intelectual, do ponto de vista
das leituras e dessas coisas, de estarem mais arredados do meio académico, etc…do
que outros. Se calhar também não têm as mesmas condições, não é? E portanto, eles
não são todos iguais. Há tipos muito bons e há tipos que não são tão bons como isso.
Tão bons em termos do rendimento e às vezes em termos do investimento. Porque
estava a pensar este ano, em termos do primeiro semestre, tinha lá pelo menos três,
duas, que não sei se teriam, hum, na ordem dos trinta anos ou dos vinte e tais.
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Portanto, não chegavam aos trinta e depois uma mais velha, diferente dessas. Essas
duas parecem um bocado diferentes das outras miúdas, não é? Uma delas tem filhos
e trabalha, tem um filho e uma filha e trabalha. Portanto, é pessoal que tem outras
responsabilidades, filhos, que os outros mais novos não têm. E às vezes também não
têm disponibilidade de tempo para investir. Não têm tanta, quer dizer, tem que ir
trabalhar, tem que ir buscar os filhos, levar o miúdo à escola, levar não sei quê. Tem
essas responsabilidades todas e isso às vezes, hum, também é complicado. Eu às
vezes, penso como é que há outros que têm, que investem tanto, não é? E, e portanto
o que penso que isso depende um bocado das pessoas e depende um bocado das
condições que elas têm, não é? E acho que alguns andam ali um bocado,
nomeadamente os que estão no primeiro ano e no segundo, andam ali um bocado à
deriva. Às vezes pode não ter sido este o curso que escolheram, não é? E, andam ali
um bocado naquela…, fazer também a vida deles. Também não é aí, só isto e tal, têm
mais que fazer e têm que passear e outras coisas. E, este ano houve para aí um
incidente com os tipos do primeiro ano, nas cadeiras do primeiro ano em que
chumbaram para aí 60 ou 70 por cento porque disseram que, o que eu ouvi dizer, não
estou bem dentro do caso, do assunto, mas o que eu ouvi, aquilo até depois foi ao
pedagógico, escreveram, mandaram um papel, ainda não li bem aquilo. É que eles
iriam, teriam de fazer trabalhos e os trabalhos vão lá ao Google sacar coisas e
digamos apropriam-se daquilo. E, isso para eles não é uma coisa problemática. Aliás
eu, na cadeira de avaliação da primeira aula, estive a discutir isso um bocado como
eles, de achar que eles quando vem de um secundário vão sacar coisas ao Google e
que isso é…a informação que eles lá vão buscar e que não, quer dizer, e, e, e, ao, ao,
ao verem isto, se calhar é, interpretam as coisas um bocado assim. Não sei ainda.
Não discuti bem as coisas para perceber. Mas isso, ainda posso vir a perceber porque
a minha cadeira é de avaliação, hum, então vão lá. Como a internet é uma fonte de
informação e eles vão lá buscar informação. Então vão lá sacam as coisas e utilizam
aquilo para os trabalhos. E o que não me importo de dizer é que eles se calhar
também não tinham bem a noção do que lá vão utilizar, buscar, não é uma coisa, hum,
uma coisa bem vista. Se está lá a informação, aquilo é como se fosse uma
enciclopédia, também há wikipédia. Vão buscar informação para aqui, faz corta e cola.
E eles pensavam que isso fosse um coisa aceite. Não quer dizer, a gente vai lá buscar
a informação como toda a gente e vai lá buscar (gargalhadas) e às vezes parece que
não tem bem a noção disso. Não se sei se aquilo também não é demasiado drástico.
Não sei o que aconteceu, não sei se eles lá foram tirar coisas assim, não viam isso
como…ah já não sei do que é que estava a falar…disto…já não sei o que queria dizer
mas...
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Isabel Beato - Tem que me deixar fazer mais perguntas porque entretanto…(risos e
gargalhadas)
Entrevistado M – Pois, eu sei mas é que há pessoal que anda ai, aldrabam, fazem,
gerem a crise, o menos possível e não sei quê. Alguns parecem muito assim, quer
dizer há alguns anos cada vez mais. Também pode estar ligado ao curso que
escolheram, não estarem muito motivados e depois também são muito miúdos e
pensam “depois damos o golpe a este e àquele” e passam o tempo nisso. Há colegas
meus que estavam aí noutro dia a dizer, e uma colega minha estava a dizer “nós é que
não podemos pedir trabalhos, se não fazem em casa fazem nas aulas” (gargalhadas).
Essa também é do Conselho Pedagógico, “o que eles fizerem em casa é tudo
roubado, e não sei quê e não pode ser”. Ao mesmo tempo faz um bocado de
confusão, mas até certo ponto percebe-se. Agora o que eu estava a dizer, essas duas
tais deste ano, que acho que também vieram de “Maiores de 23”, acho que uma delas
fez uma referência dessas uma vez. É daquelas que eu selecionei, que estão este
ano, quer dizer, também são, não investem muito, tanto quanto deviam. Tentam fazer
as coisas para passar. Não sei se aldrabam muito ou pouco e equiparo-as um pouco
às vezes a essas lógicas dos miúdos, não é? E há outras que, há outra do mesmo
ano, que é mais velha do que eles. Acho que essa também é capaz de fazer corte e
cola e essas coisas porque se se põe a escrever sozinha, então é mais difícil de
compreender. E nós dizemos, “vocês tem de aprender a escrever”, “como é que vocês
querem aprender a escrever, não sei quê”. Mas depois, quando eles escrevem
mesmo, pensamos. Bem se é para isto, se copiassem percebia-se melhor o que é que
lá estava escrito (gargalhadas), só que foram eles que construíram, não é? O
problema é esse, não é? Mas portanto, para dizer que há anos em que o grupo parece
por “levas”, não é? Porque há grupos que são bastante bons, mas há grupos, os
grupos são só 3 ou 4, nunca são mais que isso e há outros anos em que não parecem
tanto. Este ano ainda não percebi bem. Vou perceber mas essas, eu vi os exames. E
aí o que aconteceu, foi, concorrerem 8 e passarem 4, não é? E inicialmente estariam
inscritos 10, era assim uma coisa. Agora estamos a avaliar aquilo, a pôr assim um
pouco de água benta e tal. Aquilo tem, hum, a ideia é também ver como é que as
pessoas escrevem, como é que organizam as coisas, como é que pensam, etc. É um
bocado essa a lógica. Às vezes não é tanto uma coisa de um, um, um, exame sobre
uma informação propriamente dita, embora se dê uma série de referências na área
das Ciências de Educação para eles lerem, para os ajudar a pensar um pouco sobre
as coisas, que nós fazemos lá umas perguntas que são específicas, não é? No exame
que é para a universidade mas apareceram algumas pessoas. Quer dizer, que não
foram selecionadas ao fim de contas. Quer dizer que tinham um discurso muito
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confuso. Quer dizer, às vezes havia pessoal, hum, eles sofrem um processo de
seleção portanto, em princípio os que são selecionados, já dão indícios, não é? Que
têm mais, eu já tenho falado com alguns colegas até da Psicologia, alguns enquanto
colegas que emitiam opiniões sobre os “Maiores de 23”, não é? hum, supostamente já
no processo de seleção e tentaram, e eu lembro-me dos tipos que eram da equipa
anterior à minha, de estar a falar com eles sobre isto, um deles, não é? Dizer, “aqueles
tipos que não… ou que vemos que aquilo é uma grande confusão em termos de
escrita, em termos de organização, em termos das ideias e em termos de
argumentação, mais vale não os selecionar porque depois eles vão andar aí a
arrastar-se, não é? E não fazem nada ou vão chumbar, quer dizer, vai ser muito mais
difícil”. Portanto, esta ideia que há bocado passou, que também não sei se era uma
ideia que também vinha das reuniões da Comissão ao nível da universidade ou se era
mais uma reflexão em conjunto com o pessoal da Psicologia, “é pá não vale a pena”,
e às vezes havia, falava com colegas aí da psicologia que diziam não valia a pena, os
mais de 23, depois andam por aí, não rendem, quer dizer, o que é que andam aí a
fazer. Nestes casos que eles têm, também provavelmente há de haver uma
diversidade, há de haver uma diversidade de situações e de casos, não é? Isso aí, se
fossem fazer uma avaliação do processo, hão de ver quantos é que concorrem,
quantos é que são selecionados e qual é o progresso que eles fazem lá dentro, não é?
E em que situa…E depois depende dos cursos que é muito mais complicado, não é?
Nós mesmo assim em Ciências da Educação se calhar ainda é mais fácil do que os
tipos da Psicologia. Na psicologia entram 200 por ano, não é? E depois se os gajos
entram, e os docentes apanham com 200 alunos querem lá saber dos outros que
podem ter mais isto ou aquilo. Ou eles se adaptam ou então tão lixados, quer dizer
…(gargalhadas) e já para não falar depois sei lá, ali das Matemáticas, que há muita
gente a concorrer ou das Físicas, não é? Mas pronto, isso aí. Portanto, não, não me
lembro bem. Eles por acaso, mandaram-me um documento com as…estava a gravar
há bocado….Mandaram-me um documento com as…, ainda não abri, com as
candidaturas, devem lá ter um…não sei como é que eles chamam isto.
Isabel Beato – Mas se eu voltasse um pouco atrás naquela pergunta de qual a sua
opinião relativamente a tudo isto, para que lado é que se inclina?
Entrevistado M – Quer dizer, eu acho que é….Desculpe lá, deixe-me só apontar aqui
uma coisa,…qual é a minha opinião em termos gerais. Em termos gerais, eu não
tenho nada contra, eu acho que sim. Quer dizer eu acho que a universidade não deve
ser, deve dar oportunidades, deve. Eu não vejo a universidade, quer dizer eu não vejo
pessoas, ela é elitista, no sentido em que não entra toda a gente e que toda passa por
um processo de seleção e que a universidade devia abrir, quer dizer, para além
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dessas questões económicas, tentar captar novos públicos, novo público, mas acho
que devia abrir-se mais a quem queira tentar e tenha condições para isso, não é? Eu
acho que isso nesse aspeto das novas oportunidades que eu também no início… não
percebi bem o que é que era aquilo. Aquele discurso dos tipos do PSD, hum, que já
isto não é a mesma coisa, isto é uma aldrabice, quer dizer, acho que eles estão
desfasados da realidade. Quer dizer, a ideia do mundo e da Europa e acho que as
coisas de facto, é importante, apostar nessa lógica. Se de facto as coisas são bemfeitas ou não, às vezes são, outras vezes não são, ou são melhores ou são piores.
Quer dizer, acho que essa perspetiva de abertura é importante, agora se as coisas
têm sucesso ou não têm. Quer dizer, há gente, vai abrir para quê? Os gajos não têm
condições?, isso, isso só se vê depois, não é? E às vezes as pessoas podem ter
condições, tem potencial e não terem condições para desenvolver ou para investir e
trabalhar. Porque às vezes é mesmo assim, eu já estou farto de ver coisas dessas,
mesmo ao nível dos docentes do ensino superior, hum, ou do pessoal que está a fazer
investigação. Isso é mesmo assim e agora eu não estou a ver que se possa ter uma
perspetiva contra. Não estou contra isso. A questão é se a própria universidade está
desperta para isso. Porque às vezes funciona, às vezes há estas comissões que eu
também não fazia parte e agora faço parte. É mais uma incumbência, mais um
trabalho, mais uma chatice para eu fazer (gargalhadas) mas ao mesmo tempo isto
leva-nos a pensar mais sobre as coisas e a ter mais informação sobre isto e a pensar
de outra forma. Abre-nos um bocado para essas questões e eu acho que, eu não
tenho nada contra, quer dizer, sei é o que seria se pensasse, quer dizer, depois
(tosse) tem tido esta lógica, quer dizer, não vale a pena estar…quer dizer a gente tem
de ter esta perspetiva seletiva num certo sentido, não podem entrar todos se não. Se
entram todos, depois não fazem. Estar para aí a aturar os gajos que não fazem, ou, ou
não sei, se é por estarem a dar demasiadas perspetivas às pessoas que depois não
vão, mas isso é sempre um risco que acontece noutros contextos. Não sei se a
questão, não seria se podíamos pensar em abrir mais, mas isso de abrir mais depois
põe-se um problema de cláusulas e não sei o quê, e os outros que entram pela via
normal e deixá-los envelhecer aí em cascos de carvalho e depois a seguir quando eles
estiverem mais velhos (gargalhadas). Mas qual era a polémica que estava a dizer…?
Isabel Beato – É a questão que por vezes não é assim bem vista, ela tem estado aí
na ordem do dia, com alguma crítica menos positiva.
Entrevistado M - …Eu por acaso não tenho, quer dizer se é na comunicação social,
eu não tenho tomado atenção. Sei que às vezes estou no almoço a falar com colegas
e alguns são de Psicologia e eles dizerem “e estes tipos andam para aí a arrastaremse e não têm grande capacidade ou condições e às vezes pode haver cursos em que
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haja mais candidatos em que há mais gente. Que eles tenham muito mais alunos ou
que não tenham… às vezes a disponibilidade até para estarem a dedicar-se muito aos
alunos, não é? ou então também há pessoas ligadas mais para um lado do que para o
outro. Uns podem ser contra isso e outros não. Haver pessoal mais elitista, não é? e
outros menos, hum eu não me lembro de ter havido muito polémica ou de ouvir muita
polémica aqui. Tenho ideia dessas conversas aqui às vezes, mesmo em termos de
comunicação social não sei. Aliás como eu estava a dizer, acho que é uma coisa que
já vem de trás, que eu me lembro dos anos 80. Portanto, não sei se agora há uma
política de abertura de tentar captar mais essas pessoas, não sei, eu também não
apanhei com tantos estudantes como isso e que não me tenham chateado tanto como
isso, não é? que me tenham dado mais trabalho ou que eu acho que me dão mais
trabalho do que os outros. Os outros dão trabalho que é uma coisa que, e portanto por
enquanto, não. Quer dizer não tenho, não tinha de haver grande polémica e não tenho
uma atitude propriamente contrária.
Isabel Beato – Muito bem, já aqui falou, e uma das perguntas é se tem tido alunos
m23 nas suas unidades curriculares e também já me respondeu e também já me foi
dizendo como é que era e como é que os via, esse trabalho, relativamente ao
desempenho dos alunos.
Entrevistado M – Pois era, o que eu dizia é que há alunos que são bons e outros que
são menos bons mas isso é como tudo…
Isabel Beato – Falamos das diferenças de semelhanças também relativamente aos
outros, não é? E casos de sucesso?
Entrevistado M – Casos de sucesso, assim mais flagrantes, hum, bem esse que não
era destes grupos dos “Maiores de 23”, mas eram desses dos anos 80 ou 80 e tal e
que é meu colega aqui da Psicologia, doutorou-se etc…e é professor da casa. Depois
os outros que eu dizia, que eram bons, já devem ter feito a licenciatura. Mas aliás,
estava a pensar noutra coisa, noutros casos, é que, nós, mas não é bem a mesma
coisa. É só uma questão das idades e das idades, não é? Não é bem este processo,
antigamente nós fazíamos aquele processo dos CESE, quer dizer, não era bem os
CESE, porque esses eram dos politécnicos mas eram uma formação, permitia-se que
viessem fazer uma licenciatura pessoal, aos que eram docentes do ensino básico,
educadores, assistentes sociais e até enfermeiros. Na altura ainda não havia as
licenciaturas nesse âmbito e eles vinham aqui e faziam a nossa licenciatura e
passavam a ter um grau de licenciados, hum? E depois houve uma altura que nós
agilizamos mais esse processo e eles passavam. Antigamente as licenciaturas eram
de 5 anos e eles passavam diretamente para o terceiro ano. A gente dava-lhes de
barato o primeiro e o segundo. O primeiro processo era muito mais pedir processos de
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equivalências, cadeira a cadeira, que era uma coisa tramada e depois isso facilitou.
Mas esse público também desapareceu. Quer dizer, mas isso é um público mais
velho, é como os mestrados, são mais velhos. Mas não é a lógica do acesso, sem
terem uma formação prévia determinada. É a lógica ter o 12º ano e ter o acesso. Mas
portanto, eu também não sei exatamente o processo pelos quais os outros passaram.
Aqueles que eu apanhei eram bons alunos. Porque é que eles fizeram ou não o 12º
ano antes ou não sei. Se alguns já puderam ter a frequência universitária e depois
tiram e depois voltam, isso depende dos percursos que já tenham feito porque eles
não são todos iguais. Eu não sei se aqueles que eram bons qual era o percurso que
eles fizeram, é muito diversificado. São muito diversificados.
Isabel Beato – Olhe, continuando, também já hoje aqui conversamos mas acha que
as instituições de alguma forma deviam preparar estes alunos ou deviam tratar estes
alunos de forma diferenciada?
Entrevistado M – Quer dizer assim não. Quer dizer, se nós pensarmos que estamos
aqui nas Ciências da Educação, eu acho que a diferenciação…bom por um lado, e
nessa lógica do que é que nós temos que fazer para criarmos condições favoráveis
para estes grupos, não é? E eu aí acho que sim, se as instituições quiserem apostar
nisso e se quiserem dedicar a estes grupos, a estes alunos, deviam pensar melhor
nisso. Eu por acaso não tenho pensado, nem temos pensado, nós temos uma lógica
de, que é a lógica do professor Domingues Fernandes, que ele acha que eles tem de ir
às aulas para discutir os textos, para refletir, para analisar, não é? Ele pretende que
nas aulas, por acaso eu tenho poucos alunos, e tenho estado muito tempo a falar nas
aulas, e ele pretendia que eles se envolvessem mais, que lessem os textos antes das
aulas e fossem para lá discutir, e isso também não acontece muito. Eu não consigo
que eles façam muito isso. Não tenho conseguido, mas a ideia é não sermos nós para
ali a falar e eles estão a ouvir ou a dormir e entenderem o ensino assim. Entender-se o
ensino assim, e a aprendizagem, hum, e portanto ele acha que é importante ir às
aulas, é indispensável ir às aulas. Ele também foi trabalhador-estudante. Ia às aulas e
portanto, eles têm que ir (gargalhadas), ou seja nós não criamos condições diferentes
para eles e acha-se que portanto, se eles tiverem condições para isso muito bem, se
não tiverem, agora aí…, temos que pensar que pode ou não haver condições para
isso, e o que é que lhes podemos fazer?. Então aí devia ser pensado, um processo
como as tutórias ou coisas do género que trabalham mais nesse sentido. Eu já não
estou a pensar no ensino virtual (gargalhadas) ou no ensino a distância ou online ou
nessas coisas. O pessoal das novas tecnologias também tem cursos nesses termos e
como é que isso funciona. Nós também não temos funcionado assim, nós
continuamos no ensino mais tradicional, no sentido em que não estamos a fazer
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coisas online, de formação a distância e isso aí é outra lógica e eventualmente isso
pode ser adaptado a certos públicos e a outros públicos não tão presenciais e isso
tinha que ter tudo condições para isso e ter uma logística de apoio a essa formação e
de montagem e de gestão dessa formação. Eu não estou bem dentro disso. Não estou
bem ligado a isso, ao grupo que está ligada às tecnologias e a esse tipo de formação e
também já estão a tentar desenvolver mais coisas desse tipo e isso pode ser um tipo
de adaptação desses públicos e captação de novos públicos, e poderia implicar
começar-se a construir outra formação, a formação geral nesses termos, não é? Isto é,
pelas tecnologias porque a outra via pode ser as tutorias ou as lógicas de
acompanhamento tutorial, etc…e há pessoas que apontam mais para aí. Isso é uma
lógica que existiu e que alguns põem mais impacto. Nós não temos posto muito. Agora
o problema que se pode por aí, é as nossas disponibilidades e as nossas condições
de trabalho, não é? Porque eu desde que comecei cá a trabalhar é, nós agora
estamos com um ritmo de trabalho cada vez mais intenso, cada vez mais intenso.
Agora vão-nos por aquilo da avaliação, vai ser mais intenso (gargalhadas). Aquilo
agora vai ser a chicote, a avaliação e é para isso que ela vai ser usada. O chicote, e
depois, as pontuações e isso não sei o quê, e depois a intensidade de trabalho é maior
e depois, às vezes podem ser menos pessoas ou mais. Mas aí a questão é termos
tempo para tudo. Ainda por cima temos tutorias e não sei o quê, quer dizer!...nós não
temos tempo. Quer dizer, nós não temos tempo. Também depende, alguns gerem
melhor o tempo que outros, mas ter tempo para fazer tudo. Isso exige condições e
exige que a instituição arranje essas condições, não é? Não é só dizer, “agora vocês
têm mais isto, tem mais trabalho e agora ainda tem mais aquilo, e mais trabalho e vão
ter sempre mais trabalho. Portanto, isso é o que tem vindo sempre a acontecer um
bocado, quer dizer, e às vezes é difícil conseguirmos fazer tudo. Portanto, eu acho que
as instituições, se querem captar esses públicos deviam-se mobilizar para isso e
deviam investir nisso e ou deviam considerar isso, não é? Porque, isso é quando eu
digo que sim, que sim. Quando eu digo…, quando se pensa…,eu já em tempos
apanhei com…alunos desses que eram mais velhos e tinham mais que fazer, não é?
E tinham a vida deles mas em termos de certos contextos, quer dizer, dizerem assim,
“nós”. Também que isso que aconteceu em relação a uma turma muito específica.
Eles eram muito competitivos e muito agressivos uns em relação aos outros e depois
queriam ter todos as melhores notas mas depois não queriam fazer apresentações
nas aulas, porque os outros estavam lá para os massacrar. Que eles eram muito
agressivos e competitivos nesse aspeto, tinham um clima de turma muito mau nesse
aspeto, não é?, hum e portanto, dizem este argumento “nós somos adultos” numa
certa ideia que se pode perceber na lógica do RVCC e dessas coisas, “nós já somos
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adultos, temos experiência de trabalho”, eles eram todos docentes e educadores
etc…” e portanto, não temos de provar o mesmo que os outros, e não podemos ser
avaliados como os outros” e isto “ser submetidos a menos avaliação” porque já
sabemos e não precisamos” (gargalhadas). Era o argumento deles. Quer dizer, mas
isto é assim? Quer dizer…então eles já sabem e não precisam de demonstrar e é o
que dizem, não é? eles é que impõem? Eles não queriam era fazer apresentações nas
aulas e discutir coisas perante os outros porque ia dar guerra. Ia dar guerra, ou seja,
iam-se expor à crítica e à agressividade dos outros e acho que tinha muito a ver com
isso. Mas, isso é dar este argumento, não é? “então eu já sei ou tenho mais atividade,
não sei quê e tenho que fazer as mesma atividade que os outros?, “devia dar-me um
percurso mais light”, isto num certo sentido é a lógica dos RVCC, da validação de
competências, não é? Estamos um bocado contra isso, mas no fim de contas pode ter
um bocado a ver com isso, não é? Porque eles têm que fazer o mesmo percurso? Não
têm. Quer dizer…eles, eles, não sei se eles nessa altura já entravam direto para o 3º
ano, se não tinham que fazer o mesmo percurso, não é? E às vezes nós também
fazemos uns processos ligados aos mestrados, em que não fazem exatamente tudo,
etc…podem não. Mas, isto para dizer que pode significar haver uma adaptação, uma
mobilização para esses públicos, não é? O atender e o considerar a sua experiência
de vida e os seus conhecimentos e as suas características. Agora, às vezes, pode
dizer assim, mas então o curso tem de ser igual para todos, e haver o mesmo tipo de
competências, não podemos é dizer “ah estes não têm tempo”, e então fazem um
curso de nível B e os outros fazem um curso de nível A. Quando eu digo que não, é
que nós não, e depois há essa versão. E depois nós também não podemos dizer é ah
está bem, pronto, estes tipos não tem as mesmas condições e então vamos exigir
menos. Nesse sentido não. Eu também me lembro dessa turma, o responsável da
disciplina era o professor Álvaro Estrela, eu era assistente. Ele dizia, “ah quer dizer
vocês são todos trabalhadores-estudantes, não é? Têm a sua vidinha e o seu trabalho,
vêm cá às aulinhas, querem fazer todos? As cadeiras todas no mesmo ano? Sem
nenhumas para trás e com média de 16 ou 17, não é? Vocês estão mas é malucos
(gargalhadas), querem tudo, não é? Querem fazer tudo, médias altas, fazer as
cadeiras todas ao mesmo tempo dos outros que não trabalham e que só fazem isto…e
fazer tudo no mesmo ano!”. Quer dizer, portanto, a questão que se pode por é um
bocado, eu acho que sim, as tentações…. Quer dizer, deviam, a questão é se tem
recursos, se tem condições para isso, se não devia-se atender a esses públicos noutro
sentido. Também temos que pensar que o curso tem um perfil e temos que respeitar
esse perfil, não é? Portanto, a questão é um bocado essa. Isso era como um, houve
uma vez em que um desapareceu, era bom aluno, era bom aluno. Eu tinha-o no
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primeiro ano, tive-o numa disciplina em que ele ia a essa disciplina e tinha boas notas
e no segundo semestre dava aulas numa disciplina, num horário em que coincidia com
o trabalho, como o horário de trabalho dele e ele chegou ao pé de mim e disse, “ah
professor eu a esta não posso ir às aulas e venho fazer exame final” e eu disse-lhe “e
onde é que isso está escrito que há exame final? “Sou trabalhador-estudante e não
posso vir às aulas e venho ao exame final” mas isso não está escrito em lado nenhum,
mas espere aí que eu vou falar com o responsável da cadeira que é o professor
Domingues Fernandes e vamos ver qual é que vai ser o sistema de avaliação. E
depois na próxima vez que o encontrei, “olhe afinal, eu estava a pensar que não havia
exame final, mas há ou seja, o que é que você tem de fazer? Tem que fazer o mesmo
que os outros fazem e além disso tem o exame final, (gargalhadas) “então eu sou
trabalhador-estudante e sou prejudicado?”, prejudicado como? Então quanto mais
você fizer, mais aprende, “não, eu sou prejudicado porque tenho que fazer mais que
os outros” (gargalhadas). Isso aí, isso aí, quer dizer “sou prejudicado”. Mas é
prejudicado, porquê?. Porque tem de fazer mais avaliações do que outros e isso pode
ser pensado nesses termos, não é? “Então se você não vai às aulas tem de dar mais
ao litro, não é?” (gargalhadas) “tem que dar mais”, podia ser a lógica do professor
Domingues Fernandes, e ele dizia que era prejudicado porque era submetido a mais
avaliações, a mais uma avaliação que os outros. E isso é uma coisa má, é mais
trabalho. Mas portanto, eu até sei o que é que ele quer dizer. Mas quer dizer, um tipo
dizer “ah eu tenho mais trabalho, portanto, vou ter de investir mais para fazer”. Quer
dizer, mas ele também não vai às aulas. Não é obrigado a ir lá, nesse sentido, não vai
às aulas, não despende desse tempo. Até certo ponto, eu posso perceber a lógica do
professor Domingues Fernandes, quer dizer, daquilo poder fazer sentido. Não faz
exatamente os mesmos trabalhos porque não faz as apresentações nas aulas, ao
longo da cadeira, não é? e depois ainda ter um exame final. Agora o que aconteceu
este ano, a partir deste ano, ele disse-me, “o exame final vale 70%” (gargalhadas). Ou
seja, aí, aí para os dissuadir dessa, dessa, eu sou maior de 23, sou trabalhadorestudante e tal…não vou, portanto, se você não quiser ir não vá, mas tem de fazer os
trabalhos que é para fazer ao longo da cadeira, se for ao exame final, esse exame final
vale 70% e é sobre a matéria da cadeira, matéria sobre a qual eles têm de fazer os
trabalhos. Os tais trabalhos, portanto, eles aí perdem…O problema é que o exame, os
exames é uma coisa, enquanto os trabalhos eles podem ir à internet e copiar e isso
assim ou podem ir fazendo, é uma coisa que eles podem controlar, o exame é uma
surpresa que eles têm no final (gargalhadas) e portanto é uma coisa que é mais sujeita
a risco e nesse sentido, eles acham que é mais arriscado e se é mais arriscado e vale
70% e por muita água benta que se ponha, aquilo às vezes não dá, não é? E…não
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dá? Até podia dar. Eu este ano aconteceu-me um caso, não é no primeiro semestre,
uma tipa que apareceu lá numa aula, para aí na 3ª ou 4ª aula. É uma tipa que já vem
de trás, deve ser trabalhadora e não deve ter condições para vir às aulas. Essa não
era trabalhadora-estudante quando entrou. Agora já é. Já anda aí há uns anos. Ah,
apareceu-me na 3ª aula, é pá, olhe que a avaliação agora é assim, você devia, se
puder venha às aulas e tente fazer os trabalhos ao longo das aulas, está lá escrito o
que é para fazer, os trabalhos que é para fazer. Se fizer muito bem se não depois tem
um exame final que agora vale 70%. - “Ah está bem vou vir às aulas”. Nunca mais veio
e quer dizer por um lado nunca mais veio e é só o exame final. Se ela tivesse feito os
trabalhos e tivesse lido a matéria ia mais preparada para o exame. Por um lado, não
fez os trabalhos e devia ter feito. Por acaso aquilo também conta tudo e depois já em
alguns trabalhos não tinha os trabalhos suficientes e depois do exame também não lhe
correu muito… eram 4 perguntas e ela respondeu a duas, não é? E não respondeu lá
muito bem. Ela no máximo deveria ter 10 no exame. Não, não tem hipótese. Porque
ela também não fez o trabalho ao longo do tempo. Se eles fizessem o trabalho ao
longo do tempo… porque, repare eles podem não vir às aulas, mas isso não impede
que não trabalhem ao longo do tempo e está lá o trabalho. Está o que é que é para
fazer e portanto não é assim, “agora vou-me deitar e dormir. Não vou às aulas e venho
no fim. Isto também não. Aí é mais arriscado. Isto para dizer, que por um lado, nós
devíamos e podemos ter mais atenção. No meu ponto de vista, eu próprio, devíamos
ter mais atenção, tentar arranjar condições mais para isso. E por outro lado, também
não podemos estar a aceitar, porque esta tipa deste ano por exemplo, quer dizer,
quem é que a impediu de fazer os trabalhos? Está bem que ela pode ter várias
cadeiras e decidir investir numas e não investir nas outras mas nada a impede de ir
trabalhando regularmente, se não trabalha? Nem ela nem os outros. Depois também
há trabalhos que dizemos que é um trabalho final mas eles podem ir fazendo ao longo
do tempo. Mas eles deixam tudo para fim. Portanto, nada os impede. Eu acho que, a
probabilidade de sucesso também podia depender desse trabalho regular, desse
investimento regular. Está bem que eu percebo que às vezes as pessoas são
trabalhadores-estudantes é complicado, não é? Também ninguém as obriga a tentar
fazer as disciplinas todas num ano, não é? Mas, se tiverem 6 disciplinas por ano, pode
ser complicado, nalguns cursos. Eu lembro-me tinha uma prima minha que também
estava a fazer contabilidade há não sei quantos anos (gargalhadas) e estava a fazer
as disciplinas todas do ano, não é? Está bem que às vezes as pessoas desenrascamse…pois se tiverem a mentalidade alemã ou japonesa. A minha colega de curso era
alemã. A minha colega de curso não, a minha colega de gabinete aqui. Já está
reformada mas às vezes ainda cá aparece, ainda tem uma atividade regular. Era
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professora de alemão e fazia estágios na Alemanha e ia para a Alemanha e dizia que
os gajos era tac, tac, tac, mas quando iam lá japoneses, os japoneses pensavam que
eles estavam de férias (gargalhadas). Quer dizer os outros europeus chegavam à
Alemanha e diziam, “isto é um ritmo desenfreado” e os japoneses “ah que relax”
(gargalhadas).
Isabel Beato – Depende sempre do ponto de vista, não é? Olhe e relativamente às
instituições tratarem os alunos de modo diferente, pronto já falamos. Das instituições
preparem antes do ingresso. O que lhe quero perguntar, aqui a Faculdade prepara
através de oficinas…
Entrevistado M – Pois, isso é uma coisa em relação à reitoria, a Faculdade, os
serviços de psicologia e orientação profissional e coisas do género dão apoio e dão,
dão….
Isabel Beato – Mas concorda com isso? Concorda com essa preparação?
Entrevistado M – Sim, quer dizer eu, concordo num certo sentido. Concordo que haja
uma preparação prévia. Quer dizer, se as pessoas… que isso possa ajudar as
pessoas a prepararem-se. As pessoas vão ser submetidas a um exame e podem já ter
estado há bastante tempo, desligadas dos contextos académicos etc., etc., acho que
sim. Não sei é até certo ponto é que às vezes, isso poderá…viciar um bocado o jogo.
Ou seja, haver pessoas que depois, ao nível da preparação da entrevista etc., hum,
quer dizer, já estiveram a trabalhar naquilo de maneira a dourarem a pílula, ou seja, ou
a fazer uma autoapresentação de si próprias que tiveram a trabalhar e que pode não
corresponder exatamente àquilo que elas são, não é? Eu, eu no ano passado numa
das entrevistas, que eu até, acho que essa por acaso até passou, não é? Mas quando
cheguei, quer dizer em relação ao currículo, ela deve ter sido preparada para fazer o
currículo, etc… e quando chegamos à entrevista, eu fiquei um bocado aflito com
aquilo. Quer dizer, e depois depende das ponderações, que damos ao currículo. Da
ponderação que se dá na entrevista e agora não sei se isso vai mudar ou não este
ano, o exame, não é? Um tipo chega ali, e eu ao nível da entrevista, fiquei “passado”.
Olhávamos para o currículo e parecia outra coisa, que alguém a ajudou a fazer e
portanto, essa tinha estado nessas oficinas. Eu acho que isso, pode fazer sentido que
haja essas oficinas para…, ou esse tipo de preparação sim, na medida em que isso
até pode ajudar depois a orientar para o ensino superior no caso de serem
selecionadas. Dar-lhes algumas orientações nesse sentido e não sei se até não
podiam pensar nisso. Isso em tempos havia coisas tipo opcionais e paralelas ao nível
do primeiro ano e há o gabinete de apoio pedagógico, portanto, pode haver ao nível da
instituição até apoios aos alunos, eu não digo que não. Acho que, não vejo nada
contra embora, se possa pensar que nalguns casos pode levar a coisas que podemos
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vir a …A questão que se põe é até que ponto é que a gente pode vir a ser um pouco
enganado por aquilo, não é? Mas acho que pode fazer sentido que as instituições
façam aquilo. Já que querem cativar esses públicos então também tentar dar-lhes
alguma, algumas condições e alguma motivação porque também acho que passa por
aí e tornar hum, quer dizer, não sei se também pode ter que ver com a tal lógica dos
“Maiores de 23” e poder dar a ideia que as coisas não são tão difíceis porque hão de
ser sempre difíceis, para não criar assim uma ideia que “não vale a pena, não vou
conseguir”. Pronto é uma ideia de tentar abrir mais um bocado e não sou e não vejo,
não vejo mal nisso, não.
Isabel Beato – Sabe como é feito o ingresso dos alunos com estas características
noutros países?
Entrevistado M – Não, não tenho ideia, não andei a ver nada. Não sei se eles têm
algum relatório aí no site da Reitoria, não. Eu sei que há lá alguns relatórios, mas não
estive a ler. Não andei a fazer essa análise mas imagino que cá não inventamos nada.
Pouca coisa, tirando os pastéis de nata (gargalhadas) e se calhar não fomos nós que
inventamos, não é? O bolo-rei, dizem que é francês e os franceses se calhar também
não sabiam que aquilo era francês, hum. O vinho do Porto foram os ingleses que cá
vieram descobri-lo, também foram eles que descobriram o “Bordeaux”, não é? E essas
coisas…
Isabel Beato – Quando vamos fundo às questões, perguntámos o que é que sobra,
não é?
Entrevistado M - …Mas quer dizer, eu acho que nós estamos metidos no contexto
internacional e o que eu imagino é que e muitas vezes as coisas vem de dentro para
fora e de fora para dentro. Quer dizer, não começam cá. Em geral não tem começado
cá e vão sempre buscar as ideias lá fora. Agora acabar com as Novas Oportunidades
é que é capaz de ser uma ideia nacional (gargalhadas), quererem acabar com isso. É
capaz de ser uma coisa nacional. Que os outros não, acho que não estão nessa. Mas,
o que eu imagino é que é uma coisa internacional, não é? E que os outros…pode
haver é diferenças, pode haver particularismos nacionais ou saloiices (gargalhadas)
ou…
Isabel Beato – Mas pronto, eles têm acesso para este público, têm.
Entrevistado M – Pois é provável que tenham, aliás eu já ouvi há uma data de anos,
falar em relação aos franceses, que eu tive um contacto com alguns franceses,
quando estava a fazer o doutoramento, e deles já estarem a montarem coisas para aí
e que a gente cá estava muito a leste. Quer dizer, a montarem informação para esses
públicos, não é? Ao nível universitário e terem se calhar vice-reitoras só para isso, e
umas orgânicas se calhar diferentes e aliás essas coisas dos RVCC e VAE e essas
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coisas, lá instalaram-se antes de cá e portanto, lá na Europa, e eu acho que tem tudo
um pouco uma relação umas coisas com as outras. Portanto, nós cá vamos um
bocado atrás, não é uma coisa que, portanto, eu não sei, não andei a estudar isso,
não é? Mas eu sei que existe e existe antes de nós, e os tipos podem estar muito mais
avançados do que nós, nessa coisa da educação de adultos e formação de adultos…
Isabel Beato – Olhe senhor professor, o tempo já foge…
Entrevistado M – Pois e já são sete horas e que tenho de ir buscar o miúdo ao
Judo…
Isabel Beato – Não sei se quer fazer algum comentário final, porque da minha parte
resta-me agradecer-lhe…
Entrevistado M – Não, não me lembro assim de nada, não sei, você está a fazer um
doutoramento nisto ou noutra coisa.
Isabel Beato – Sim, sim, nisto.
Entrevistado M – Eu acho que sim que merece a pena que se estudem estas coisas.
Os tipos aqui da reitoria fazem, publicam uns relatórios, fazem esse tipo de trabalho
que já tinham feito, mas acho que sim, que é uma coisa que vale a pena estudar, não
é?
Isabel Beato – Olhar também para este público, não é? Olhe então agradeço-lhe
imenso a sua disponibilidade e tudo o que me foi dizendo, e vou agora desligar aqui o
equipamento.
Entrevistado M – Muito obrigada. Eu acho que…
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria

Explicação

Excertos da Entrevista

1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais
“É muito variável”.

É muito variável

Mais velhos
“Eram mais velhos do que outros”.
No decorrer do curso no Bons em termos de
“Eram bons em termos de … de se empenharem, de se envolverem, de estudarem,
Ensino Superior
empenhamento, envolvimento,
de refletirem e de pensarem que tinham capacidade, que tinham maturidade e
estudo, reflexão. Com capacidade, tinham, tinham potencial, não é, portanto eram pessoas que… que a gente pensava
maturidade, potencial
que era melhor que os miúdos não é”.
Estudantes trabalhadores
"As pessoas são trabalhadores estudantes é complicado, não é?".
Experiência de vida e de trabalho
“Tinham a experiência de vida e de trabalho ajudava-os, tinham maturidade que
que os ajudava a refletir com mais
ajudava a pensar e a refletir sobre as coisas noutros termos e com mais, com mais
Diferenças dos outros
capacidade e mais garra. Mais nível
capacidade, com mais garra, com mais nível de análise, de reflexão, de crítica etc.".
alunos
de análise, crítica etc…
(dificuldades/mais“Vêm para aqui já estão para aqui virados, não é… têm uma capacidade de pensar e
valias)
de refletir e de … tem uma perspectiva diferente sobre as coisas, e até sobre as
Perspectiva diferente das coisas e
leituras, não é, às vezes, não é, não quer dizer que seja sempre, mas têm uma
até sobre as leituras
outra maturidade, não é, que às vezes a gente olha para os miúdos e não, não, não
vê a mesma coisa”.
Semelhanças com os
outros alunos
(dificuldades/mais
valias)

Não são todos iguais
Há alunos bons e outros menos
bons

Casos de sucesso

Eram bons alunos
Muito bons

“Não são todos iguais, há tipos muito bons e há tipos que não são tão bons como
isso”.
“Há alunos que são bons e outros que são menos bons mas isso é como tudo”.
“Estudavam e envolviam-se e empenhavam-se e eram bons alunos, quer dizer, são
diferentes”.
“Tipos muito bons”.

2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial

Caracterização

Valor

“Havia os concursos, chamados concursos adhoc, ou os exames adhoc, chamavamHavia os concursos adhoc. Agora é
se os exames adhoc e já tinham um bocado a ver com isto. Não sei se agora a ideia
abrir mais
deles é um bocado tentar abrir mais”.
“Também é uma lógica de abertura da instituição, abertura da universidade a novos
Havia os concursos adhoc. Agora é
públicos porque a universidade também está a perder público e essa questão
abrir mais
também passa por aí mas ao mesmo tempo tem a ver com o facilitar as
qualificações”.
A lógica dos M23 permite fazer
“A lógica dos maiores de 23 num certo sentido, permitiu, permitia fazer percursos”.
percursos

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades
A universidade deve dar
oportunidades
Deve abrir-se mas a quem tem
condições para isso

“A universidade deve dar oportunidades”.

“Captar novos públicos, novo público, mas acho que devia abrir-se mais a quem
Cursos preparatórios
queira tentar e tenha condições para isso não é?”.
“Não tinha de haver grande polémica e não tenho uma atitude propriamente
Não tinha de haver polémica
contrária”.
“Quer dizer assim não, quer dizer, se nós pensarmos que estamos aqui nas
ciências da educação, eu acho que a diferenciação por um lado, e portanto nessa
Pensar o que queremos fazer para
lógica do que é que nós temos que fazer para criarmos condições favoráveis para
criar condições favoráveis
estes grupos não é? e eu aí acho que sim, se as instituições quiserem apostar
nisso e se quiserem dedicar a estes grupos.”
Devia ser pensado um processo
“Devia ser pensado, um processo como as tutorias ou coisas do género que
como tutorias
trabalham mais nesse sentido,”.
“Também já estão a tentar desenvolver mais coisas desse tipo e isso pode ser um
Construir formação geral através de tipo de adaptação desses públicos e captação de novos públicos, e poderia implicar
Oficinas de preparação tecnologias, tutorias ou lógicas de e começar a construir formação, formação geral nesses termos, não é? isso é pelas
acompanhamento tutorial
tecnologias, outra via pode ser as tutórias ou as lógicas de acompanhamento tutorial
etc…”.
As IES tem de se mobilizar par isso
“Eu acho que as instituições se querem captar esses públicos deviam-se mobilizar
e investir se querem tentar mais
para isso e deviam investir nisso e ou deviam considerar isso, não é?".
público
“Concordo que haja uma preparação prévia, quer dizer, se as pessoas, que isso
Uma preparação prévia é adequada
possa ajudar as pessoas a prepararem-se. As pessoas vão ser submetidas a um
porque há pessoas afastadas do
exame e podem já ter estado há bastante tempo, desligadas dos contextos
contexto escolar há alguns anos
académicos etc., etc., acho que sim”.
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Subcategoria
4. Outras Realidades

Explicação

Excertos da Entrevista

4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países
Desconhece

Diferentes formas de
acesso

Estamos no contexto internacional e
seguimos aquilo que já se pratica
noutros países

Mas existe e antes de nós

Outras faixas etárias

Desconhece

“Não, não tenho ideia, não andei a ver nada".
“Estamos metidos no contexto internacional e o que eu imagino é que e muitas
vezes as coisas vem de dentro para fora e de fora para dentro, quer dizer, não
começam cá, em geral não tem começado cá e vão sempre buscar as ideias lá
fora,”.
“Mas eu sei que existe e existe antes de nós, e os tipos podem estar muito mais
avançados do que nós, nessa coisa da educação de adultos e formação de
adultos…”.
“Não, não tenho ideia, não andei a ver nada".

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas

Posições políticas

Portugal segue mais tarde as
políticas que os outros países já
praticam

“E terem se calhar vice-reitoras só para isso, e umas orgânicas se calhar diferentes
e aliás essas coisas dos RVCC e VAE’s e essas coisas, lá instalaram-se antes de
cá e portanto, lá na Europa, e portanto, a gente, e eu acho que tem tudo um pouco
uma relação umas com as outras, portanto, nós cá vamos um bocado atrás".

588

Transcrição de uma entrevista realizada a um docente do Instituto de Geografia
e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa

Dia: 22/05/2012
Duração: Das 11h00 às 12h00 – 1h00
Entrevistado N
Local: Lisboa
Universidade de Lisboa: Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
Isabel Beato – Então bom dia. Então ainda não lhe agradeci pelo facto de estar aqui a
colaborar comigo nesta entrevista e a dar-me os seus contributos sobre os “Maiores
de 23” e seguindo o nosso guião eu começaria por lhe pedir uma breve apresentação.
Quem é, o que faz aqui na Faculdade, antes de entrarmos propriamente na questão
dos “Maiores de 23 anos”, que é o que nós vamos discutir a seguir.
Entrevistado N – Portanto, eu sou, chamo-me Entrevistado N, sou professor
associado aqui no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, hum, dou aulas
essencialmente ligadas a Geografia e Física e estou envolvido na Comissão Científica
dos “Maiores de 23”, basicamente desde o início, não é? Originalmente a Comissão,
não me lembro em que ano foi implementada, 2006, à volta dessa data. Eu estava
como representante do departamento de Geografia. A Geografia estava integrada no
departamento de Letras e havia um representante do departamento de Letras e depois
havia os representantes da Faculdade de Letras. Depois eu passei, quando o IGOT se
tornou autónomo, há de cerca de 2 anos, 2 ou 3 anos, eu passei a integrar essa
Comissão Científica da Universidade como representante do IGOT. O IGOT tem dois
representantes. Um representante na área da Geografia e Física e outro na área da
Geografia Humana. Trabalhamos muito em conjunto e a representante de Geografia
Humana, hoje na realidade não lhe dava jeito vir, que é a Maria Helena Esteves, que
está cá há um ano. Há menos de um ano quando veio substituir o professor Carlos
Silva. E é basicamente isso.
Isabel Beato – Pronto, então conhece o acesso ao ensino superior dos “Maiores de
23” em Portugal, não é? E eu começaria por lhe perguntar no fundo qual é a sua
opinião relativamente a esta abertura dos novos públicos, sabendo que muitos vêm de
percurso totalmente diferentes. Nem todos trazem exatamente o mesmo ponto de
partida, não é? Qual é a sua opinião geral, não só aqui relativamente à Faculdade,
mas a sua visão geral?
Entrevistado N – A minha visão, é que é muito positiva haver esta abertura aos
“Maiores de 23”. Já havia os ad-hoc antes, não é? E portanto, na realidade acho que
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houve um novo esforço, um esforço mais acentuado para envolver estes novos
públicos. Acho que isso é importante, não só de maneira a estimular a formação numa
série de gente que provavelmente tem condições para prosseguir os estudos no
ensino superior mas porque acho também que é muito bom dar-se essa hipótese.
Obviamente que os exames têm que ser e a admissão tem de ser rigorosa, não é?
Não pode ser menos rigorosa que outra admissão de qualquer outro percurso, não é?
Mas acho que é uma hipótese excelente dada a pessoas para consolidarem a sua
formação. E depois uma vez cá dentro se verá se têm de facto muito boa capacidade
ou não para desenvolverem o seu percurso. Mas acho excelente. O que eu acho é que
se calhar,… é que não estamos a …. provavelmente, a nível das universidade não
temos a agilidade e a flexibilidade suficiente para perceber quais os diferentes
módulos que podem integrar estes novos públicos a nível do ensino superior. As
coisas ainda são muito formatadas e a minha perspetiva é que isto acabe por ser uma
continuidade ainda dos ad-hoc, porque os alunos entram e são basicamente
integrados diretamente nos percursos dos outros. Idênticos aos dos outros alunos. E
portanto, não há um acompanhamento como provavelmente seria aquilo que estava
pensado originalmente quando se fez a legislação em que se previa, uma
possibilidade também de creditar competências e isto não tem sido muito aproveitado.
Portanto, eu acho que há muito potencial. Acho que ao nível da Universidade, ainda
não há uma agilidade mental para que se consigam aproveitar todas as possibilidades
que existem ao nível desta legislação. Podemos falar de muitos exemplos do que é
feito por exemplo em França, não é? Mas também da parte dos alunos eu acho que
também eles não vêm com o espírito desta nova abordagem ao ensino superior e
portanto, eu penso que também haverá algo para investir.
Isabel Beato – Então se eu lhe perguntasse se conhece a polémica dos “Maiores de
23”, se acha que há polémica, o que é que diria sobre isso?
Entrevistado N – Eu não conheço polémica nenhuma…(gargalhadas).
Isabel Beato – Quando eu lhe falo de polémica…
Entrevistado N – Provavelmente de alguma critica e visão mais facilitista de entrada
para a Universidade, não é? Não. Mas eu não sinto nada disso. É um tema que às
vezes na Comissão Científica já se aflorou, não é? Mas normalmente o que se tenta, a
posição que há, é manter um nível elevado de exigência à entrada da universidade e
portanto, da nossa parte nunca foi visto como uma questão verdadeiramente polémica.
Agora talvez me possa explicar isto como é que se passava antes com os ad-hoc. Era
um processo mais ou menos semelhante?
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Isabel Beato – Não havia tanta gente a entrar. Passou a haver um número
significativamente maior. Portanto, muito maior, mais gente que passou a entrar. Há
aqui mudanças.
Entrevistado N – É um número 10%, não é?
Isabel Beato – Isso sim, porque havia Faculdade onde nem sequer, onde não entrava
ninguém. E, portanto a partir desse momento passou a entrar muito mais gente. A
partir de 2006. Lá está, e passa a haver uma crítica de facto, ou seja, dá ideia que
nem sempre corre bem nalguns sítios ou nalguma Faculdade ou nalgumas
situações…
Entrevistado N – Sim, mas eu não tenho nenhuma má ideia em relação à…como lhe
disse, acho muito bem, acho bem. Claro que tem que haver algum rigor na entrada,
bastante rigor na entrada, nas Provas. Exato. E, depois cá dentro, quer dizer, nem
todos conseguem, mas isso também acontece com os outros alunos, não é? E
portanto, nesse sentido eu acho muito bem.
Isabel Beato – Tem tido alunos “Maiores de 23” nas suas Unidades Curriculares? E
como é que se tem sentido ao trabalhar com eles, como é que eles são? Diferentes,
iguais, como é que são? Como é que é o perfil?
Entrevistado N – Tenho, tenho tido alunos. É um perfil de trabalhador-estudante,
aluno mais velho. É um aluno mais velho, mais maduro. Têm muito mais maturidade.
Acho que, temos alunos muito bons. Temos casos de alunos “Maiores de 23” que são
muito melhores do que outros alunos. E temos alunos “Maiores de 23” que têm
algumas dificuldades mas que basicamente porque não conseguem conciliar a
questão do emprego com a questão do horário aqui na Faculdade. Alguns que
provavelmente têm mais dificuldade para concluir o curso, mas isso também acontece
ao nível dos outros alunos. Noto é que eles têm muito mais insistência e motivação
para continuar. Desistem menos facilmente, de uma forma menos…desistem menos
facilmente do curso.
Isabel Beato – Qual é a Prova que eles têm de fazer para aqui?
Entrevistado N – Eles têm de fazer,… é a mesma Prova. Toda a Universidade tem a
mesma Prova. Têm uma Prova escrita, em que tem uma pergunta geral, que é uma
pergunta igual para toda a universidade, com um pequeno resumo em inglês. A
pergunta é sobre um tema da atualidade. Um tema que pode às vezes…A pergunta é
feita no sentido como é que, relacionada com a disciplina para o curso para o qual se
candidatam, mas relativamente amplo. Ou então, um tema mais relacionado com a
cultura geral, ou com questões políticas dentro da atualidade, questões da sociedade
e depois tem outras duas perguntas, que no nosso caso são duas perguntas. Aqui no
IGOT. São perguntas diretamente relacionadas com a Geografia e que são baseadas
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essencialmente nos programas curriculares do 10º e 11º ano mas que nós
estruturamos as perguntas de maneira a terem um pouco mais a ver com a forma de
como nós fazemos perguntas a nível da Universidade. Portanto, são perguntas de
desenvolvimento que implicam também algum espírito crítico, alguma maturidade na
resposta e que mostram que o aluno domina os conhecimentos naquela área. E, quer
dizer, temos resposta de tudo, de todo o tipo, não é? Respostas horríveis, não é? E
respostas boas também…(gargalhadas), portanto, aparece de tudo. Isto na primeira
fase e depois há uma seleção, hum, os alunos que têm positiva, eu não tenho a
certeza, se é acima do nove e meio…Penso que, houve nas últimas reuniões da
Comissão Científica e Técnica, houve algumas mudanças. Mas eu penso que não foi
nesta fase, mas ainda está ali entre o nove e meio e o dez. Não tenho a certeza
absoluta do que será, mas está escrito no regulamento e depois é uma fase de
entrevistas e de avaliação curricular em que só os alunos que são aprovados na prova
escrita é que chegam a essa fase de entrevistas e de avaliação curricular. Portanto, a
avaliação curricular foi feita também sobre um conjunto de critérios que eu não tenho
de cor, presente, de quais é que são. Normalmente, faz-se uma perspetiva de valorizar
as aprendizagens prévias no currículo, em particular, aquelas que tem relação com a
Geografia. Nós temos muitos alunos, muitos candidatos e alguns são candidatos que
trabalham muito nas áreas da cartografia. Já técnicos de cartografia. Até com carreiras
relativamente longas, em cartografia, em sistemas de informação geográfica, que são
softwares ligados basicamente ao ordenamento do território. Muitas vezes, aplicam
numa perspetiva mais técnica, mas que têm um potencial importante até na…no
desenvolvimento até ao nível do curso. O que lhes falta…Dominam as técnicas, até
dominam melhor do que muitos alunos da licenciatura, não é? Mas falta-lhes o
background teórico que permite depois perceber para que é que servem as técnicas
que estão a aplicar. E portanto, nesse sentido, são pessoas que já trabalham na área.
Sim, trabalham na área, muitas trabalham na área, talvez 50% dos candidatos, têm um
percurso já relacionado com a área depois há outros, outro perfil. São candidatos que
sempre gostaram de viajar, conhecer o mundo e têm assim um ideal de conhecer a
Geografia, relacionada com isso e tentam depois juntar o útil ao agradável, não é?
Esperam poder ligar depois uma componente profissional, mas também outros que
estão na Geografia porque precisam de ter outra licenciatura para progredir na
carreira, porque gostam do tema e resolveram tentar. Mas, então temos essa
avaliação curricular e temos uma fase de entrevista em que temos um psicólogo de
orientação profissional, acompanhado pelos dois responsáveis pelo IGOT. No IGOT,
como o nosso Instituto é relativamente pequeno, os mesmos representantes da
Comissão Científica, que sou eu e a Helena Esteves, somos nós que também somos
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responsáveis pela elaboração das Provas e pela elaboração e avaliação de todo o
processo. Acompanhamos todo o processo. Em Institutos maiores e Faculdades
maiores normalmente há os da Comissão Científica e depois há outros docentes. Nós
temos um número relativamente pequeno de candidatos e em particularmente este
ano, foi um número reduzido. Acho que só tivemos 10 candidatos. Costumam ser vinte
e tal e este ano foram 10 candidatos e os que entraram ainda não sabemos. Em
princípio nós temos 10 lugares, também não sei de cor. Nós temos dois cursos, temos
o curso de Geografia, costumamos ter 8 vagas e o curso de Gestão e Planeamento do
Território também onde costumamos ter 2 vagas. Este ano provavelmente temos o
mesmo número de vagas para o mesmo número de candidatos mas isso não quer
dizer que entrem todos, mas ainda não vi as Provas. Portanto, tenho de fazer isso até
ao fim da semana.
Isabel Beato – Muito bem. Então voltando a esta questão dos “Maiores de 23”, o que
tem sentido ao trabalhar com eles. Vê estes alunos como uma mais-valia ou vê-os
com dificuldades?
Entrevistado N – Pronto, eu acho que há de tudo. Era como eu lhe estava a dizer. Eu
acho que pegando nos extremos. Eu acho que temos tido casos muito bons e alguns
casos muito maus. E é difícil, quer dizer a média, talvez seja uma média igual aos
outros. Mas acho que é uma mais-valia porque ao nível da maturidade acho que
também serve um pouco para nivelar às vezes a imaturidade de outros colegas mais
novos, não é? Portanto aí, nota-se uma grande diferença e nota-se também que eles
têm uma grande experiência. No caso da Geografia, em particular nas áreas mais
ligadas às áreas de Geografia Humana, a experiência acho que é importante ao nível
dos resultados escolares que acabam por ter.
Isabel Beato – Exatamente que era a minha outra questão, ao nível do desempenho
destes alunos, como é que o classifica?
Entrevistado N – Sim, acho que é um desempenho razoável, com extremos muito
bons mais do que extremos muito maus. Sim, é a ideia que tenho.
Isabel Beato – Não deve haver tratamento a esse nível aqui na Faculdade?
Entrevistado N – Tratamento quê? Estatístico? Este ano não houve nada. No ano
passado, não sei se não houve qualquer coisa. Mas posso procurar nos documentos,
para ver se temos alguma coisa sobre isso. Mas isso, é provável que não. É provável
que não haja. É possível que haja qualquer coisa ao nível do primeiro ano, porque
depois eles perdem-se um bocado e tal. São um pouco difusos. Eu tenho impressão
que o Carlos Silva estava a dar uma cadeira do primeiro ano e tenho ideia que ele fez
umas comparações dos comportamentos escolares de uns e de outros. Eu vou
procurar isso. Se eu não procurar, mande-me um email a lembrar.
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Isabel Beato - Sim, sim desde que esteja por cá…
Entrevistado N – Não agora, estou por cá.
Isabel Beato – Pronto, também já aqui falamos de algumas diferenças relativamente
aos restantes alunos, a maturidade, o facto de serem mais velhos e as mais-valias que
podem trazer. Provavelmente, também terão algumas semelhanças, em termos dos
comportamentos. Fazem alguma distinção depois deles entrarem. Se calhar são
tratados todos de maneira igual?
Entrevistado N – Sim, sim, são. É assim, até normalmente nós marcamos uma
reunião no início do ano com os “Maiores de 23”, quando eles entram logo no início.
Final de setembro, início de outubro, marcamos uma reunião só para esses. Há
sempre uma receção a todos os alunos, em que há um enquadramento geral de todos
os alunos do IGOT, em que se faz umas visitas guiadas, basicamente onde se tenta
responder a dúvidas. No ano passado, até houve um apoio mais personalizado por
parte dos docentes que ficaram encarregues de grupos de alunos. Cada docente ficou
encarregue de um grupo de 6 a 10 alunos. Não me lembro exatamente de quantos.
Depois se tivessem dúvidas podiam recorrer diretamente a esse docente que ficaria
como tutor. Na realidade essa experiência não correu muito bem porque os alunos não
mostraram grande interesse. Portanto, é bonito mas não houve grande interesse da
parte dos alunos e então da mesma forma…Nós já fazemos isso há uma série de
anos. Eu penso que desde o início, temos marcado essas reunião em setembro,
outubro em que expomos a creditação de competências. Portanto, a possibilidade dos
alunos realizarem trabalhos e dos trabalhos puderem ser acreditados até um x número
de créditos e que depois substituem algumas unidades curriculares. Só que não tem
havido interesse. Eu lembro-me que houve um ano em que uma aluna começou mas
que depois não tinha tempo. E o que eles demonstram é mais interesse em aprender e
frequentar as aulas. Não querem ter unidades curriculares feitas. Querem frequentar
as aulas. Não querem unidades curriculares e acreditação das competências. O que
querem mesmo é aprender mais coisas e portanto, o que acham é que envolve mais
tempo estar a preparar um relatório e todo esse processo.
Isabel Beato – Sim, é o que me vai chegando também. A acreditação acaba por não
ser,… ainda não se consegue tirar o resultado, que se pensava aqui há alguns atrás.
Precisamente por isso, ou seja as pessoas reconhecem que é mais trabalhoso, não é?
Fazerem um portefólio para mostrarem as evidências.
Entrevistado N – Tivemos um caso, dois casos. Recordo-me melhor de um, mas não,
nunca chegou ao fim.
Isabel Beato – Conhece, mesmo assim se eu lhe pedisse para me relatar casos de
sucesso. Consegui identificar casos de sucesso aqui na Faculdade?
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Entrevistado N – Um, consigo de certeza. Depois há outros mas eu não tenho a
certeza se entraram pelos “Maiores de 23” ou não. Mas sim, conheço um ou dois sim.
Isabel Beato – De sucesso, eu refiro-me não só ao aproveitamento escolar aqui
durante o período de licenciatura mas também mesmo depois.
Entrevistado N – Normalmente perdemos a conta, perdemos a conta. Eu penso que é
capaz de haver alguns a fazer mestrado. Mas se quer que lhe diga, apesar de ter
estado envolvido desde o início, perco-lhes o rasto porque se misturam
completamente. Nós temos muitos trabalhadores-estudantes, independentemente de
serem “Maiores de 23” ou não. Portanto, depois acaba por ser um pouco confuso. Mas
por exemplo, um dos melhores alunos que temos, aliás, o melhor aluno que temos
este ano, nos últimos anos, tem uma média bastante alta, entrou pelos “Maiores de
23” e recordo-me perfeitamente ele. Ele é piloto de aviação comercial. E recordo-me
até porque tem ligação com a questão polar e ele ficou interessado em entrar para
Geografia pelo seu interesse que tinha na Antártida e soube que nós estávamos a
trabalhar na Antártida e tem notas muito altas. É o aluno que tem melhores notas que
aí está.
Isabel Beato – Então é um dos possíveis alunos que eu podia entrevistar.
Entrevistado N – Sim, sim. Também pára cá pouco. Anda aí a correr. Mas é um caso
de sucesso, sim.
Isabel Beato – Caso de sucesso, sim. Acha que as Instituições deveriam tratar estes
alunos de alguma maneira diferente? Não me estou aqui a reportar apenas aqui à
Faculdade ou Instituto, mas de uma maneira geral.
Entrevistado N – Acho que não. Acho que não. Talvez não (risos). Acho que eles já
são tratados de uma maneira diferente ao entrar. Quer dizer eu acho que dar-lhes a
possibilidade de terem uma acreditação de competências, nesse sentido eu acho que
eles já são tratados de maneira diferente mas não acho. Não vejo necessidade de
haver maior diferença daquilo que existe atualmente.
Isabel Beato – Ainda há pouco referiu, um episódio interessante na receção, até
haver um grupo separado, não é? De acolhimento…
Entrevistado N – Sim, sim. Eu penso que isso nas várias Faculdades da universidade
de Lisboa é prática comum, não é?
Isabel Beato – Não, depois da entrada, nem por isso.
Entrevistado N – É, mas eu tinha ideia de que nos primeiros anos, isso foi discutido.
Normalmente faz-se uma reunião, e por vezes até se marca uma segunda reunião, e
eles desmobilizam. É porque se integram, sim, sim. Acho que lhes interessa mesmo
estarem integrados no resto. Portanto, tal como as coisas estão atualmente, não vejo
necessidade nenhuma de fazer de maneira diferente, até porque eu tenho a sensação
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que às vezes se dá demasiado importância aos “Maiores de 23”, se quer que lhe diga
com sinceridade, porque o número de alunos que entram, é relativamente reduzido.
Acho que é relativamente reduzido e eles acabam por se diluir. Portanto, não há
exigência assim da parte deles de fazer o que quer que seja de maneira diferente. Nós
já tentamos ter um horário pós-laboral para ter todos os alunos, não é? Quer dizer se
isso é tratá-los de maneira diferente, acho que sim, mas isso é para todos, não é? Em
síntese é. Pelo menos eu não estou a ver. Talvez eu não seja a pessoa ideal…(risos).
Isabel Beato - …(risos) são opiniões. Acha que eles, os “Maiores de 23”, deveriam ser
preparados antes do ingresso ao ensino superior?
Entrevistado N – Bem quer dizer, quando acho que deviam, a questão é para quê?
Porque é que eles têm de ser preparados, não é? Eu acho que…nós aqui na
Faculdade temos uma preparação, não é? Temos as oficinas. Eu não acho que devem
e não devem ter. Eu acho bem que haja, eu acho bem, porque, e até tem tido bastante
procura, não é? Penso que os resultados até têm sido bastante satisfatórios. Quem faz
as oficinas fica bastante satisfeito. Nesse sentido acho que sim. Hum, não sei se será
obrigatório fazer isso.
Isabel Beato – Há Faculdades que o fazem e há outras que não dão qualquer tipo de
preparação. A questão é, até que ponto isso deve ser considerado ou não. Ou até que
ponto é que isso é importante.
Entrevistado N – Acho que sim. Na universidade de Lisboa, acho que sim é
importante. Se me perguntasse se os recursos deviam ser gastos de outra forma ou
não, eu não lhe sei dizer, porque eu nem sei que custos é que isso tem. Se é uma
coisa que fica “paga” com o dinheiro que pagam, não faço ideia. Mas acho que a ideia
é interessante e tem sido bem acolhida. Portanto, acho que sim.
Isabel Beato – E estamos a chegar ao fim, portanto já na parte final do nosso guião e
a outra questão tinha a ver se conhece noutros países onde é feito o ingresso de
público maduro ao fim e ao cabo, não é? Ainda há pouco falou do caso de França,
como é feito noutros países?
Entrevistado N – Não, não lhe sei dizer. A única coisa que lhe sei dizer. Não, não
conheço. Basicamente, uma resposta taxativa é, não conheço. O que sei é que muitas
vezes, é apresentada na Comissão Científica o caso de França, e vários exemplos de
França e como é que se passam as coisas em França. Ao nível do Seminário, que eu
penso que também esteve presente, acho que foi há dois anos, não foi? Também
houve umas apresentações do caso Francês. Tenho ideia que também foi discutido.
Mas penso que uma das razões que eu também não estou muito por dentro, é que a
minha área também não tem nada a ver com isto, percebe? Também tem muito a ver
com a motivação pessoal para os novos públicos e aqui no IGOT, as pessoas acabam
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por ficar integradas nisto porque alguém tem de ficar. Porque não é propriamente por
uma apetência pessoal para estar envolvido no processo. E de certeza que nunca
investiguei muito sobre qual é a situação noutros países.
Isabel Beato – Por último, acha que os docentes estão bem preparados ou não? Para
trabalhar com estes novos desafios, novos públicos, novas sensibilidades? Que ainda
agora referiu, o que é que lhe parece?
Entrevistado N – Eu acho que... Não, no nosso caso eu acho que sim. Eu sempre me
lembro, eu já dou aulas aqui desde 92/93 e sempre me lembro de alunos mais velhos.
E havia bastantes alunos mais velhos e não vejo que fossem…que tivessem
exigências diferentes. Acho que a questão essencial, é a questão dos horários, e nós
temos muitas limitações em ter o curso todo em pós-laboral. Aliás, umas das razões
que eu penso que agora deixaram, tivemos muito menos candidatos, é porque nos
guiões antes, guiões de candidatura aparecia, nos anúncios do curso, aparecia que
era pós-laboral. E parece que não era totalmente pós-laboral e isso tirou-se e houve
logo uma perda de 50% dos candidatos. Nesse sentido, talvez um bocadinho de mais
flexibilidade ao nível da parte de pós-laboral mas, ou nós estamos tão mal preparados
que eu não consigo perceber que nós estamos mal preparados. O que é possível
fazer, não é? Ou então está tudo bem.
Isabel Beato – Olhe chegamos mesmo ao fim das questões do guião. Como eu lhe
expliquei no início, era uma conversa projetada neste tipo de pessoas. Hum, não sei
se quer fazer algum comentário geral ou situação que se recorde entretanto e que
queira dizer aqui para a parte final. É uma questão que fica aqui aberta, não é?
Entrevistado N – Para já, não me estou a recordar assim de nada que possa
acrescentar…
Isabel Beato – Está bem, Pronto. Então eu agradeço-lhe mais uma vez. Termino
como comecei e penso que vou necessitar da sua colaboração, só no sentido de nós
identificarmos o caso de um aluno com sucesso para poder passar à fase seguinte,
entrevista para colher a opinião do outro lado.
Entrevistado N – Tá bem, está bem. Ok.
Isabel Beato – Obrigada.
Entrevistado N – Obrigada eu.
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Grelha resumo da opinião dos docentes entrevistados
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
docentes.
Subcategoria
1. Perfil dos Estudantes
1.1. Características Gerais
Antes da entrada no
Ensino Superior

Explicação

Têm condições para prosseguir
estudos
Já trabalham na área

"Gente que provavelmente tem condições para prosseguir os estudos no ensino
superior".
"São pessoas que já trabalham na área".

Aluno mais velho, mais maduro

"Perfil de trabalhador estudante, aluno mais velho, é um aluno mais velho, mais
maduro, têm muito mais maturidade".

No decorrer do curso no Insistência e motivação. Desistem
Ensino Superior
menos facilmente
Conciliar emprego e aulas
Diferenças dos outros
alunos

Maturidade como fator nivelador
Experiência com impacto nos
resultados escolares

Semelhanças com os
outros alunos
(dificuldades/mais
valias)

Excertos da Entrevista

"Têm muito mais insistência e motivação para continuar. Desistem menos
facilmente".
"Têm algumas dificuldades mas que basicamente porque não conseguem conciliar a
questão do emprego com a questão do horário aqui na faculdade".
"Ao nível da maturidade acho que também serve um pouco para nivelar às vezes a
imaturidade de outros colegas mais novos".
"A experiência acho que é importante ao nível dos resultados escolares que acabam
por ter".

A média igual

"É difícil, quer dizer a média, talvez seja uma média igual aos outros".

Alunos muito bons
Melhores do que outros
Casos de sucesso

Desempenho razoável
O melhor aluno é M23. Tem média
bastante alta
É piloto

"Temos alunos muito bons".
"Alunos maiores de 23 que são muito melhores do que outros alunos".
"Desempenho razoável, com extremos muito bons mais do que extremos muito
maus".
"O melhor aluno que temos este ano, nos últimos anos, tem uma média bastante
alta,".
"Ele é piloto de aviação comercial".

2. Acesso através das Provas M23
2.1. Potencial
"Manter um nível elevado de exigência à entrada da universidade".

Exigência à entrada

"Visão, é que é muito positiva".

Visão muito positiva

"Têm uma prova escrita, em que tem uma pergunta geral".

Tem uma prova escrita

"Estimular a formação".

Estímulo à formação
Caracterização

Hipótese

"Perguntas de desenvolvimento que implicam também algum espírito crítico, alguma
maturidade na resposta e que mostram que o aluno domina os conhecimentos
naquela área".
"Entrevistas e de avaliação curricular em que só os alunos que são aprovados na
prova escrita é que chegam a essa fase de entrevistas e de avaliação curricular".
"Hipótese excelente".

Potencial

"Há muito potencial".

Espírito crítico e conhecimentos na
área
Entrevistas e avaliação curricular
Valor

"Os exames tem que ser e a admissão tem de ser rigorosa, não é?".

Rigor nos exames e admissão

3. Envolvimento das Instituições de Ensino Superior
3.1. Estratégias para Superar Dificuldades
Não há agilidade suficiente e
flexibilidade suficiente
Não há agilidade mental para
aproveitar todas as possibilidades
Cursos preparatórios

Há reunião em separado

"Nível das universidade não temos a agilidade e a flexibilidade suficiente para
perceber quais os diferentes módulos que podem integrar estes novos públicos a
nível do ensino superior".
"Ao nível da Universidade, ainda não há uma agilidade mental para que se consigam
aproveitar todas as possibilidades que existem ao nível desta legislação".
"Marcamos uma reunião só para esses".

"Tenho a sensação que às vezes se dá demasiado importância aos maiores de 23,
Demasiado importância aos M23, já se quer que lhe diga com sinceridade, porque o número é relativamente reduzido de
que são em número reduzido
alunos que entram, acho que é relativamente reduzido e eles acabam por se diluir".
Cursos para quê
Oficinas dão satisfação
Oficinas de preparação A ideia é bem acolhida
Há esforço nas IES em envolver
novos públicos

"A questão é para quê?".
"Quem faz as oficinas fica bastante satisfeito. Nesse sentido acho que sim. Humm,
não sei se será obrigatório fazer isso?".
"Acho que a ideia é interessante e tem sido bem acolhida".
"Um esforço mais acentuado para envolver estes novos públicos".

598

Subcategoria
Explicação
4. Outras Realidades
4.1. Outros Mecanismos de Acesso ao Ensino Superior Noutros Países
Diferentes formas de
acesso
Outras faixas etárias

Vários exemplos em França
Não conheço

Excertos da Entrevista

"Vários exemplos de França".
"Uma resposta taxativa é, não conheço".

5. Sugestões/Críticas
5.1. Posições Políticas

Posições políticas

Há muita formatação. Pode haver a
tendência para ser a continuidade
dos adhoc
Pode haver uma visão mais
facilitista de entrada

"As coisas ainda são muito formatadas e a minha perspectiva é que isto acabe por
ser uma continuidade ainda dos adhoc, porque os alunos entram e são basicamente
integrados diretamente nos percursos dos outros, idêntico aos dos outros alunos".
"Alguma critica e visão mais facilitista de entrada para a Universidade, não é?".
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Anexo 6 – Transcrição das entrevistas realizadas aos estudantes da UL
Transcrição de uma entrevista realizada a um estudante do Instituto de
Geografia e Ordenamento do Território
Dia: 14/12/2012
Duração: Das 15h30 às 16h45
Entrevistado D
Local: Lisboa
Universidade de Lisboa: Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

Isabel Beato –…Desde já…isto está a gravar. Pronto. Muito boa tarde, agradeço
desde já a sua disponibilidade para conservarmos sobre esta matéria, que no fundo o
que se pretende em traços gerais, é fazer um registo da sua experiência enquanto
aluno que entrou através das Provas M23 e temos um guião que nos vai ajudar a fazer
este registo e este percurso, não é?. E, portanto a minha primeira questão era pedirlhe para fazer uma breve apresentação de quem é, o que é que faz, para o
conhecermos um bocadinho melhor para depois entrarmos nas questões mais
direcionadas.
Entrevistado D – Boa tarde, portanto, o meu nome é Entrevistado D e fui aluno até
julho deste ano do curso de Geografia aqui do Instituto de Geografia da Universidade
de Lisboa, Geografia e Ordenamento do Território. Curso, onde entrei através do
acesso dos “Maiores de 23”, em 2008. Portanto, fiz o meu percurso, fiz em quatro
anos, que normalmente são de três anos, mas já iremos para as opções…que
agora…que me levaram a tomar essa decisão. E, tenho neste momento 50 anos, o
que significa que entrei para esta minha vida, nesta fase da minha vida, no ensino
superior, com 46 na altura. A minha profissão? Há muitos anos, sou piloto de aviões,
sou comandante de Airbus 307 da Sabe Internacional. Faço essencialmente voos de
longo curso e toda a minha atividade profissional é ligada à viação, à formação. Estou
ligado à formação e atividades ligadas a algumas áreas específicas, comportamentais.
Portanto, tenho desenvolvido o meu percurso essencialmente na aeronáutica. Aqui na
Universidade de Lisboa, portanto, aqui no IGOT, o curso foi Geografia, a vertente de
Geografia Física, porque sempre foi uma área que me atraiu muito, nomeadamente a
Geografia associada às áreas polares. Foram realmente a minha grande…o meu
grande atrativo, quando descobri que o IGOT, na altura na Faculdade de Letras, tinha
um núcleo que fazia investigação nessa área. E as coisas casualmente
encaminharam-se para cá.
Isabel Beato – Hum…então se calhar, podíamos passar já à pergunta seguinte que é,
quais eram as suas habilitações quando ingressou no ensino superior e porque é que
tinha interrompido os seus estudos.
Entrevistado D – Ora, portanto, eu vim para o curso de Geografia com o Propedêutico
feito. Com aquela formação com cerca de três anos, penso eu. Que existiu durante
três anos, e depois com a frequência de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações
no Instituto Superior de Eletrónica de Lisboa, ISEL. E depois não fiz muito. Fiz 11
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cadeiras, salvo erro, num ano e depois, não é novidade, sempre foi o meu cartão-devisita em termos de habilitações, não é verdade? Durante muitos anos. As razões que
me levaram a interromper os meus estudos, foram precisamente a vontade e a
necessidade que me surgiu para poder enveredar pela formação da aeronáutica. Tive
mesmo que interromper os estudos. Por razões de ordem prática, ou seja, os cursos
não eram, os cursos de viação eram subsidiados particularmente, tinham que ser
custeados por cada um dos alunos. Ainda hoje são muito caros. Já eram e continuam
a ser muito caros e eu acabei por decidir fazer isso. Trabalhar primeiro para reunir
algum dinheiro para fazer alguma coisa.
Isabel Beato – Portanto, quando fala do ano propedêutico, esse ano, esse programa,
na altura dava-lhe equivalência ao 12º ano? Deu-lhe equivalência ao 12º ano?
Entrevistado D – Era, era o ano de acesso à Universidade. Não existia essa
denominação, era o 12º ano, e funcionava como tal e tentava cumprir ali algum “gap”,
com certeza, uma lacuna de conhecimentos entre a Faculdade e o secundário.
Isabel Beato - …Exatamente…Já explicou um pouco mas mesmo assim, quais eram
as suas expectativas quando entrou neste curso. Do que é que vinha à procura?.
Porque é que achava que ele era importante para si.
Entrevistado D - …Hum, portanto, eu sempre gostei e sempre fui uma pessoa
curiosa, sempre gostei muito de ler. Estudar para mim nunca foi um sacrifício, nunca.
Era algo que eu fazia com algum gosto. Lia, dava formação e para mim voltar a
estudar nunca esteve completamente afastado dos meus planos. Mas sim, adiei. Na
realidade a partir de uma fase trabalhei no estrangeiro e estou em Portugal de uma
forma continuada há cerca de 14, 15 anos e numa tentativa de construir algum
conhecimento numa área, que é uma área como eu já há pouco referi, que é uma área
que me atrai muito que é a ciência polar, os polos, as áreas, as altitudes elevadas no
planeta.
Isabel Beato - O gelo!
Entrevistado D - O gelo, exatamente, o gelo, e que aqui era um sítio em que se
construía o conhecimento e não só, havia a formação académica. Mas havia a
investigação, coisa que eu não sabia, só soube em 2007. Como eu não estava ligado
a nenhum núcleo, nem de investigação, nem de atividades externas, às vezes a
informação não surge com tanta facilidade. Andamos à procura fora de portas, na
internet e de repente encontrei uma exposição que era dinamizada pelo professor aqui
de estudos geográficos, o professor Gonçalo, que já tinha experiência desde os anos
90 em ciência polar, de alta montanha, portanto ligado à criosfera, no fundo. Surgiu ali
uma possibilidade, claro. Durante um ano. Na altura, tive de esperar pelos calendários
de acesso, fui-me informando, e descobri que havia a possibilidade de dedicar os
próximos, naquela altura três anos, a tentar e aprender algo que me interessava.
Portanto, não foi tanto a procura de educação para me abrir horizontes profissionais
na minha área mas sempre na perspetiva complementar, porque o ensino está cada
vez mais transversal e os conteúdos não são nada estranhos. Portanto, posso dizer
que em muitas áreas da minha vida profissional, tenho conseguido aplicar o que
adquiri ao longo destes três anos, coisa que não... Fazer relatórios, faço-os com muito
mais solidez, mais bem referenciados, tudo isso. Não sei se isso respondeu à sua
pergunta…
Isabel Beato – Sim, respondeu. Estava só a pensar e portanto, veio à procura de mais
conhecimento.
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Entrevistado D - … À procura de mais proximidade com a área, portanto só para dizer
que terminei o curso este ano e não gostava de ter encerrado aqui. Terminar
completamente o contacto com a universidade, não. Gostava de poder pensar que
continuaria. De vez em quando tenho que parar de pensar que para a idade que eu
tenho e a vida pessoal, tentar compatibilizar as coisas... Por isso é que este ano, não
estou em nada. Mas basicamente é isso.
Isabel Beato – Eu não sei se tinha a pergunta aqui mais para a frente mas no fundo
pergunto-lhe já, se estas expectativas foram atingidas ou não. Ou seja, se atingiu
aquilo que esperava atingir.
Entrevistado D – Eu diria que sim (muitos risos). Porque o curso aqui no Instituto de
Geografia e Ordenamento do Território, tem uma componente de cadeiras opcionais
que nos permite orientar um pouco as nossas apetências, com os nossos gostos, com
as nossas áreas onde nos sentimos mais à vontade e permitiu-me fazer assim um
conjunto de escolhas, mais adequadas aquilo que eu estava a propor. Desde o
segundo ano, em que as cadeiras opcionais surgem, eu pude e também tive a sorte de
algumas delas funcionarem, porque nem todas elas funcionam todos os anos mas
escolhi cadeiras que me agradavam bastante e que andava à procura.
Isabel Beato – Pronto valeu a pena!
Entrevistado D – Valeu!
Isabel Beato – Olhe, mas agora voltando um pouco atrás relativamente ao seu
acesso. Portanto, entrou através do acesso das Provas “Maiores de 23, portanto não
fez nenhuma preparação prévia antes?
Entrevistado D – Tirando leituras não, …
Isabel Beato – Porque aqui na Faculdade, mas concretamente na Universidade de
Lisboa, existem as oficinas de preparação, em algumas áreas, exatamente. Poderia
ter sido o seu caso, ter frequentado algumas dessas oficinas. Portanto, foi diretamente
à Prova. No seu caso qual foi a Prova que fez?
Entrevistado D – Eu fiz uma prova de acesso na área da Geografia, com aquela
componente da língua inglesa que é suposto produzirmos um texto e supostamente,
não é supostamente, é de acordo com as regras na altura era uma parte eliminatória.
Essa é a avaliação de conhecimentos. Depois havia, anteriormente já teria havido uma
componente de avaliação curricular, análise curricular. Passando a parte do teste, se
passássemos seriamos selecionados e eu fui selecionado para uma entrevista.
Entrevista essa que não é exatamente um exame de conhecimentos, apercebi-me eu
depois, mas sim uma entrevista que explora também motivações e de alguma forma
se calhar também a nossa preparação para fazermos face às exigências de uma
universidade.
Isabel Beato – Exatamente. Mas se calhar conhece colegas ou sabe que essas
oficinas existem e no fundo qual é a sua opinião, não no seu caso em particular…
Entrevistado D – Eu acho que sim, acho que sim. O meu curso não é o curso tipo
nem papel e lápis, mas também não é o curso tipo do suporte das matemáticas, como
o tronco estrutural de certas engenharias, ou cursos de ciências, mais ciências exatas.
Este nosso curso aqui, é um curso que tem muita coisa como tecnologias, como os
sistemas de informação geográfica, por exemplo, apoio ao desenho em ambientes de
computador, não é? Mas também tem cadeiras, disciplinas de análise de alguma
Matemática, muito ligada à estatística. Eu sentia-me, para falar a verdade, senti que
quando chegasse o momento, seria capaz de me preparar no âmbito já das cadeiras,
mas na preparação para a admissão, no fundo. O que eu fiz foi, procurar os temas que
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iam ser sujeitos à avaliação. Literatura e bibliografia recomendada. Na altura agradoume porque era bastante pesada, eram dois volumes em inglês. Dois autores, daquelas
bíblias, da Geografia Física e outro da Geografia Humana. Os temas que eram
indicados, eram temas que nos direcionavam para alguns capítulos, para partes de
alguns capítulos, textos e consegui-me preparar para isso. Sei que mudou, sei que no
ano seguinte mudou. Sei no que ano seguinte, os temas eram mais direcionados para
o programa do 12º ano de Geografia. Talvez para tentar enquadrar as pessoas melhor
nas referências que as escolas têm e até dar apoio com docentes das escolas. Não
sei. Eu não me senti muito perdido. Antes pelo contrário, porque as coisas estavam
definidas.
Isabel Beato – Portanto, não lhe choca o facto dos “Maiores de 23” serem preparados
antes do ingresso ao ensino superior. Relativamente ao facto de se pensar em haver
um acompanhamento diferenciado durante o curso, o que é que lhe parece? Ou seja,
há, há…eu posso ser um bocadinho mais clara, há opiniões de que, pelo menos
nalguns cursos, que este público deveria depois ter algum acompanhamento no
decorrer do curso, no decorrer da licenciatura. E há outras opiniões que nem tanto. Ou
seja, a partir do momento em que entram, em que são integrados numa turma, devem
ser tratados sem diferenciação. Qual é a sua opinião relativamente a isso?
Entrevistado D – Acho que ambas são aceitáveis, embora ache que o tal
acompanhamento, é desejável e até se calhar é extensível não só para os “Maiores de
23 anos”, porque é uma realidade nas outras universidades no estrangeiro, as tutorias
ou as….Estava a tentar recordar-me do nome que são os atos dos alunos que são os
alunos que servem de guias de acompanhante dos alunos novos e que tentam
identificar à partida as dificuldades ou as áreas que podem ser ajudados e no caso dos
maiores de 23, com certeza haverá especificidades que é o facto da idade, é uma
delas, a distância temporal da maior parte das pessoas em relação à formação
estruturada em sala de aula, não é? E um apoio, acho que é sempre útil e não será
discriminatório. Se é isso a que se refere...
Isabel Beato - …Respondeu…Então agora pensado na sua licenciatura em concreto
nos dois anos ou nos quatro anos aliás, que passou aqui no Instituto, como é que foi
essa sua experiência. No fundo se sentiu dificuldades, se sentiu nalgumas cadeiras
muitas facilidades, no sentido em que estava preparado…para as matérias. A outra
questão é também ao nível do processo de acreditação, ou seja se viu cadeiras serem
acreditadas e reconhecidas e não teve de as repetir.
Entrevistado D – Então eu começaria pela parte da creditação, porque é o primeiro
passo. Quando entrei para cá, fui alertado por um dos docentes que estava no
gabinete…do júri, do júri dos “Maiores de 23” que, foi também meu professor. Acabou
por conversar comigo e disse que havia esta possibilidade e que havia também e que
tinha todo o gosto em dizer-me que eu poderia ter acreditação da minha experiência
profissional, que podia ser convertida em alguns créditos aqui. E convidou-se a assistir
a uma apresentação de um aluno, que estava não em Geografia mas em Ciência da
Cultura, salvo erro, que se tinha proposto a isso. Tinha apresentado o tal portefólio,
tinha organizado, e aquele era o momento da apresentação. Um pouco como as
Provas Públicas de Mestrado ou de …pronto, talvez como um…um bocadinho menos
de formalismo, e talvez menos longo. Mesmo assim ainda foi longo e eu assisti.
Percebi como é que o sistema funcionava. Mas decidi não avançar por aí porque em
termos dos ganhos potenciais e do tempo que eu ia investir para me preparar para
essas Provas ou para a reunião…, eu apercebi-me da exigência, pelo menos aqui na
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casa. Eu preferi investir em cadeiras, Porque se o meu objetivo inicialmente era de
aprender coisas novas, preferi aprender e gastar esse tempo, que seria a parte valiosa
de um semestre para fazer um curriculum normal como os outros alunos. E, acabei por
fazer um curriculum normal como os outros alunos e ainda no final do curso porque o
meu curso foi estruturado, e foi estruturado de uma forma bastante profunda em
termos de unidades. Portanto, cada unidade curricular em termos de créditos mudou.
Deixou de …ou seja o número de créditos, a divisão pelo número de cada crédito novo
em relação ao número antigo, não dava resto “zero”. Portanto, havia cadeiras onde
sobravam créditos e noutras faltavam. Pôs-se a hipótese de eu ir buscar às minhas
cadeiras do ISEL. Alguma cadeira que me permitisse ir às minhas opções, para
completar, mas depois não foi necessário. Acabei por fazer o meu curriculum
absolutamente normal. A Faculdade também, aliás o IGOT, também. Para
acompanhar esta transformação da reestruturação dos cursos, acabou também por,
em conselho pedagógico, arranjar alguma flexibilização, para as pessoas que na
realidade tinham os créditos todos. Precisavam simplesmente, nalguma área de
completar créditos, como género de fracionamento de unidades curriculares. Pronto
cheguei ao fim e não tive de fazer mais. Cheguei ao fim e acabei com mais créditos do
que era necessário, porque houve cadeiras que se tornaram obrigatórias, que não
eram inicialmente opção minha e só por isso é que acabei por ter mais créditos, mas
de resto enquanto acreditação…o decorrer do curso…a minha vida profissional, é
caracterizada por períodos longos de ausência e contrapostos por alguns períodos em
que podia estar na Faculdade. Posso vir quatro dias à Faculdade em horário, mas por
exemplo era capaz de estar uma semana e picos sem aparecer cá. E, ao princípio os
docentes, especialmente, poderiam eventualmente, não achar que fosse muito
compatível com as aulas. Devo dizer-lhe que, para mim foi imprescindível, por
exemplo, o facto de existir o estatuto trabalhador-estudante. Não obrigar, à
assiduidade, como fator eliminatório. Não há assiduidade mínima. O aluno normal não
tem. Não pode ser avaliado desta forma. E para mim, não seria compatível sem o
estatuto de trabalhador-estudante. Acho que é muito importante, para a possibilidade
de poder conciliar, porque eu não tinha horário noturno, não tinha. Eu escolhia as
cadeiras de acordo com o que queria. As cadeiras que desejava e também depois com
o que conheço, com os padrões da minha atividade profissional, mas não. Não era o
aluno típico da noite. Estas foram as estratégias que tive de seguir. Relativamente aos
quatro anos… foi resultado de uma,…de eu me aperceber que devia selecionar muito
bem as cadeiras que queria fazer ao longo de cada ano e não tentar fazer o máximo
de cadeiras e depois desistir a meio. Portanto, as cadeiras que, só no primeiro ano é
que me inscrevi numa cadeira que acabei por não fazer. Era o primeiro ano e nem
sequer fui às aulas e assim que me apercebi, direcionei logo os esforços, não valia a
pena ir às aulas, porque não iria fazer. E depois a partir dai, apercebi-me que seria em
quatro anos, que iria terminar o curso porque preferi fracioná-lo de modo a que a
minha realidade se adequasse ao curso. Depois pronto, acabou por, eventualmente
podia ter feito em três anos, talvez, mais meio, mas com a estruturação de curso não
deu. As dificuldades maiores foram sempre ao nível do tempo, não tanto dos
conteúdos, devo dizer, mas pronto, há mais trabalhos. Com o apoio das aulas, dos
temas estudados em casa, e com o trabalho em casa e fora e de passar algum tempo
em hotéis, posso estudar lá também, não é? Mas, foi mais a gestão do tempo. A maior
parte dos docentes, dentro das regras gerais, ou seja sem favoritismo, acabavam por
compreender os trabalhadores-estudantes, e eu senti-me sempre e raras foram as
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vezes que não senti compreensão de, uma vez ou outra, uma cadeira ou outra, de
resto quase sempre especialmente senti, e penso que é humano, sempre que viam
que as pessoas estavam a corresponder. A nota mostrava que a pessoa se tinha
empenhado e que realmente não estávamos só a tentar manter, a não ter as
obrigações dos outros. A única coisa que eu, …sempre fiz, foi trabalhos, vou por isto
de uma forma mais simples. Houve cadeiras que eu decidi fazer com as regras gerais,
de trabalhos, de avaliação contínua, dos testes, e houve outras que direcionei, dentro
das regras do estatuto trabalhador-estudante, para os exames finais. Mas isso foi uma
análise que eu fui fazendo ao longo do tempo. Cadeiras de que gostava mais, que me
interessavam muito, fui fazendo em avaliação contínua e outras que teria que as fazer,
também me interessavam, mas que de alguma forma não eram as principais para mim
em termos das temáticas ou que eram um mito ou que se tornavam muito trabalhosas,
até havia uma cadeira que eu até gostava bastante em termos de interesse da área
mas tive voos nas últimas semanas de aulas e não pude estar cá. Acabei por não
poder. Fui fazendo os trabalhos até aí. Mas houve uma fase em que eu pensei, “Não.
vou fazer isto em exame final”, e fiz a cadeira em exame final. No entanto, era uma
das cadeiras que eu gostaria… eu acho que a flexibilidade enquadrada nas regras que
existem, é uma necessidade. Essa flexibilidade é essencialmente o poder algumas das
vezes, fazer as cadeiras em avaliação final de exame. Porque também, eu sei que
Bolonha não gosta deste sistema de avaliação e não é muito compatível. A Lei
Portuguesa ainda tem essa figura e eu acho que é importante, especialmente para os
“Maiores de 23”. Porque se a pessoa fizer uma gestão responsável destas decisões,
se fizer um caminho, um percurso, em que decide “aquela cadeira vou fazê-la em
exame”, tem que se preparar para o exame também. E eu nunca deixei de ir às aulas
também. Quando estava cá ia às aulas, mesmo quando percebi que já não ia fazer em
avaliação contínua. Penso que no total de…passei a 6 cadeiras por semestre, eram 5
vezes 6, trinta mais o seminário. Em trinta cadeiras mais o seminário, eu devo ter feito
sete em avaliação final e as outras em avaliação normal, …contínua…mas o estatuto
trabalhador-estudante, acho que é muito importante.
Isabel Beato – Relativamente a facilidades,
Entrevistado D – Não. Quer dizer. Os docentes eram honestos ou seja, tínhamos que
cumprir com as regras que eram propostas. Facilidades, encontrei na medida em que
sempre que me aproximava de algum professor para tentar esclarecer dúvidas não
muito formais, mas de esclarecimento, sempre tive uma grande abertura, não posso
dizer que tivesse tido alguma rigidez na questão dos trabalhos. Por exemplo, os
prazos eram os mesmos prazos do que para os outros e eu organizei-me muitas vezes
em grupos e estava enquadrado nas regras dos outros colegas independentemente de
qual o acesso.
Isabel Beato – E relativamente aos resultados que foi obtendo nas diferentes
unidades curriculares. Como é que se considera? Igual, melhor, pior…?
Entrevistado D - …(
)…Na realidade estive na maioria das vezes,…consegui
estar na parte superior das pautas…bom…
Isabel Beato – …Os resultados foram portanto atingidos.
Joao Branco – Há sempre cadeiras que eu gostaria…de atingir. Por exemplo, há uma
cadeira profissional que se chama, pronto, Análise Multivariada, que acabei por fazer
no exame final, e tirei catorze, e foi a nota mais baixa que tirei no curso. Mas senti que
se tivesse feito o trabalho, se tivesse tido tempo para fazer o trabalho atingia mais.
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Atingia e não é só atingir, dominaria se calhar, quando eu precisei mais tarde, há
coisas que realmente o trabalho ajuda, fazer-fazer, o saber fazer…
Isabel Beato – Sem dúvida, então se eu lhe perguntasse qual foi a média do seu
curso, com certeza que tem isso presente, não é?
Entrevistado D – Tenho, tenho o certificado. Pronto, a média aritmética foi dezassete
e meio e depois eles arredondaram para dezoito.
Isabel Beato – Verificou muitas vezes que acabou por ter resultados melhores do que
os alunos vindos de percursos normais…
Entrevistado D – Sim, sim, sim
Isabel Beato – Nesta questão, se se considera um aluno bem-sucedido, a sua
resposta no fundo já ma deu…(muitos risos).
Entrevistado D – Eu senti que o trabalho era recompensado e isso é agradável.
Somos a prova.
Isabel Beato – E relativamente aos contributos, agora na prática, para a sua vida
profissional ou pessoal. Deu contributos diretos ou ainda vai dar?
Entrevistado D – A formação dá sempre contributos. Esta é uma formação que ainda
por cima é reconhecida. Claro que na empresa, passado algum tempo, não foi logo,
tirei o certificado e sinto que as pessoas valorizam o facto de nos termos proposto a
fazer algo, que completamos e pronto a verdade é que a legislação portuguesa ainda
tem algumas proteções para o trabalhador-estudante, não é? E espero que continue,
não é? Porque para os trabalhadores-estudantes, é uma necessidade como eu disse
há pouco. As pessoas têm de trabalhar mas estudar também. Contributos? Os
contributos são muito a nível pessoal, diretos, digo eu. Embora na realidade na minha
área profissional, há cargos que formalmente hoje em dia exigem formação superior
para isso. Não quer dizer que essa formação superior não possa ser através de
creditação de experiência profissional. Nunca foi algo com que me preocupasse muito
porque eu em termos do que faço, seja de piloto de linha aérea, já fiz um pouco de
tudo aquilo que nos é permitido, portanto na área de…fui copiloto, fui comandante de
médio curso e comandante de longo curso e tenho também experiência da instrução
de voo. Portanto, sou instrutor de pilotos. Portanto, em termos profissionais são essas
as áreas. Depois há as áreas organizativas para quem quer, às vezes, valoriza-se a
formação superior. Não é das áreas que mais me atrai. Sou mais, não vou dizer
técnico, mas sou mais da área de aprender, de partilhar e também sou…se for preciso
não me custa ir dar aulas. Não estou a falar de vir para aqui dar aulas. Mas digamos,
hoje em dia há muitas apresentações ao longo de uma licenciatura, não é? Os alunos
têm cada vez mais, de fazer apresentações daquilo que fazem. O facto de trazer muita
experiência de muitas aulas anteriormente na minha vida profissional, não quer dizer
que não tenha evoluído aqui também, não é?, ou seja, sempre que ia fazer uma
apresentação, pronto tinha a preocupação de será que isto está bem ou não. Mas, não
tinha aquele choque de ter que falar em público, não era tão forte, não é? O que ajuda
também.
Isabel Beato – E costuma recomendar aos seus amigos e conhecidos o ingresso ao
ensino superior, através desta via?
Entrevistado D – Costumo. Amigos meus e essencialmente do meu grupo social e
profissional. Tenho tido colegas meus que ingressaram por esta via também. Digamos
que, como eu disse há pouco no início desta entrevista, há uma grande diversidades
nos processos dos “Maiores de 23”, dá-me ideia. Deve haver um conjunto de guias
gerais, não é? De orientação, mas sei que algumas universidades e eu conheço um
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caso ou outro das particulares que não são…não sei se a exigência será a mesma. O
que me apercebi aqui é que teríamos, aliás, não sei quantas pessoas concorreram
naquele ano, a sala estava quase cheia, vinte pessoas ou trinta. Nas pautas
apareceram sete. Portanto, existiu alguma seleção, não é? Também havia vagas, na
altura não me lembro quantas eram, mas houve alguma seleção. Parece-me que
algumas universidades e eu não quero ser injusto, mas algumas universidades, e eu
digo isto, porque contactei com um Instituto que tinha um curso na área da aviação,
simultaneamente, quando concorri para cá, mas preferi nitidamente vir para cá porque
isto, aqui tinha o apelo de uma área de novidade para me obrigar a pensar noutros
temas, além de gostar deles. E…devo dizer que quando vim para cá, eu não sabia que
podia direcionar tão bem e de uma forma tão agradável ou tão de acordo com as
minhas expectativas, o curso. Não sabia que havia cadeiras de que gostava muito e
que podia escolhê-las. Mas eu senti que o acesso noutro sítio, que eu fui lá perguntar,
bastava que eu levasse as minhas habilitações literárias, que fizesse uma entrevista
praticamente e estava admitido, não é? Eu acho que deve haver um formalismo,
porque esse formalismo vai tentar perceber se realmente a pessoa tem à partida a
possibilidade de fazer o caminho para se enquadrar. Porque é doido, este mundo, é
um pouco…é exigente e é muitas vezes agressivo quando nos cai logo no primeiro dia
de aulas, prazos para produzir trabalhos aos quais nós nem sequer muitas vezes nos
primeiros dias temos conhecimento sobre o que é que irá ser feito. É um pouco difícil
para pessoas que têm vidas, estruturas profissionais, familiares e a vida familiar é
sempre difícil de conciliar. Eu sou casado, tenho um filho com quinze anos agora e
nitidamente tirei tempo, tirei tempo para fazer isto. Portanto, isto tem custos, não é?
Essa parte diria que talvez foi um dos custos maiores.
Isabel Beato – Para finalizar, já estamos a chegar ao fim do nosso guião, no fundo já
está a fazer mas gostaria de fazer algum comentário adicional do que nós aqui
falamos..
Entrevistado D – Maiores de 23? Não eu acho que é, e agora voltando novamente ao
princípio que é, porque é que eu escolhi os “Maiores de 23”, eu acho que os “Maiores
de 23”, é um método de acesso e que deve continuar a existir, chamem-lhe M23 ou
outro nome qualquer. Ou seja, para quem não, em sentido geral, para quem não tiver
as habilitações para naquele ano aceder ao curso que quer, deve haver essa
possibilidade mais tarde, porque permite a quem quiser e a quem estiver disposto a
esforçar-se de uma forma, eu não diria exigente, mas de uma forma menos rígida,
entrar para fazer formação, estudar numa área que acham que se valorizam. As
motivações podem ser muitas, podem ser da área profissional. As minhas não foram
tanto mas tem reflexos na minha vida profissional pelo facto de andar aqui nestes
anos.
Isabel Beato – Muito bem, terminamos. Então mais uma vez obrigada pelo seu
excelente contributo e eu vou tentar retirar o melhor possível para as conclusões,
daquilo que me é permitido…
Entrevistado D – Obrigada, conte comigo…
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
estudantes.

Sub-categoria
1. Perfil dos Alunos
1.1. Características Gerais

Explicação

Idade

Excertos da Entrevista D

"50 anos".

Trabalhador

"Piloto de aviões".

Curso Superior

"Geografia, IGOT"

Habilitações

Ensino secundário e frequência
universitária

"Frequêntei o ensino superior, Eletrónica e Telecomunicações".

Porque deixou de
estudar

Desistiu porque teve de escolher

" A vontade e a necessidade para enveredar pela formação da aeronáutica".

2. O que espera obter
Expectativas
Motivações

Mais conhecimentos na área de
interesse

"Pessoa curiosa, sempre gostei muito de ler".
"Adiei construir algum conhecimento numa área de interesse".

3. Sentimentos no decurso
Dificuldades

Gestão do tempo

Facilidades

Disponibilidade dos professores

Acreditações

Queria aprender e investir nas
cadeiras

Professores

Compreensivos

Resultados obtidos

Parte superior das notas

Média

18
Recompensa pelo trabalho;
Possibilidade de definir o seu plano
de estudos, cadeiras etc.

Sucesso

"Foi mais a gestão do tempo; Conciliação com a vida familiar".
"Facilidade encontrei na medida em que sempre que me aproximava de algum
professor para tentar esclarecer, dúvidas não muito formais, mas de esclarecimento,
sempre tive uma grande abertura".
"Decidi não avançar por aí porque em termos dos ganhos potenciais e do tempo que
eu ia investir para me preparar para essas Provas ou para a reunião dos, eu apercebime da exigência, pelo menos aqui na casa, que eu preferia investir em cadeiras".
"Acabavam por compreender os trabalhadores estudantes, e eu senti-me sempre e
raras foram as vezes que não senti compreensão".
"Na realidade estive na maioria das vezes, consegui estar na parte superior das
pautas…bom…".
"Dezassete e meio e depois eles arredondaram para dezoito."
"Eu escolhia as cadeiras de acordo com o que queria; Eu senti que o trabalho era
recompensado e isso é agradável."

4. Preparação/Acompanhamento
4.1. Curso Preparatório
Preparação anterior

Não realizou

"Tirando leituras não".

5. Futuro
5.1. Recomendações e contributos
Recomendações

Recomenda aos amigos

Contributos para a
vida pessoal

Contributos ao nível pessoas e
profissional também

"Amigos meus e essencialmente portanto do meu grupo social e profissional. Tenho
tido colegas meus que ingressaram por esta via também".
"Os contributos são muito a nível pessoal, directos digo eu".

6. Comentários finais

Comentários finais

Método de acesso que deve
continuar

"É um método de acesso e que deve continuar a existir, chamem-lhe m23 ou outro
nome qualquer. Ou seja, para quem não, em sentido geral, para quem não tiver as
habilitações para naquele ano aceder ao curso que quer, mas deve haver essa
possibilidade, porque permite a quem quiser e a quem estiver disposto a esforçar-se
de uma forma, ou não diria exigente, mas de uma forma menos rígida, entrar para
fazer formação, estudar numa área que acham que se valorizam".
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Transcrição de uma entrevista realizada a um aluno da Faculdade de Ciências

Dia: 24/05/2013
Duração: Das 15h30 às 16h45
Entrevistado E
Local: Lisboa
Universidade de Lisboa: Faculdade de Ciências
Isabel Beato – Então Entrevistado E, boa tarde. Eu começava desde já por lhe
agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e o seu interesse que demonstrou em
colaborar comigo e transmitir as suas experiências, como aluno da Universidade de
Lisboa e portanto, no fundo nós começaríamos a nossa entrevista, seguindo um guião,
guião de entrevista e começaria então por lhe pedir que fizesse uma pequena
apresentação sobre si. Quem é, o curso que frequenta na universidade, qual a
Faculdade e o que faz atualmente. Pode ser?
Entrevistado E – Sim, sim, sem problema. O meu nome é Entrevistado E. Estou a
estudar engenharia informática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
e neste momento, faço o mesmo de sempre. Desde que comecei a trabalhar há vinte
anos, sou informático, quer dizer, tenho feito de tudo um pouco. Tenho quarenta e
cinco anos, quarente e quatro aliás quarenta e cinco, hei de fazer.
Isabel Beato – Então passando à questão número dois, ingressou na Universidade de
Lisboa através das Provas “Maiores de 23 anos”, não é? E podia explicar-me quais
eram as suas habilitações e porque é que tinha deixado de estudar?
Entrevistado E – As minhas habilitações eram o décimo segundo ano. E deixei de
estudar porque na altura me apareceu uma oportunidade de trabalho e não havia
assim nenhum curso que me atraísse e então comecei a trabalhar porque me
apareceu uma oportunidade e fui. E deixei de estudar por causa disso,
essencialmente.
Isabel Beato – Então e quais foram as suas expectativas e motivos para voltar a
estudar mais tarde?
Entrevistado E – Voltar a estudar, foi mais enfim. Eu não tenho ilusões que na idade
que tenho, estou morto para o mercado de trabalho. E voltar a estudar foi mais provar
a mim mesmo que conseguia, que conseguia fazer um curso superior e tentar. Era
numa altura em que eu tinha algum tempo livre e aproveitei para estudar. Basicamente
foi isso.
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Isabel Beato – Então voltando a essa experiência do voltar a estudar. Portanto,
frequentou as oficinas de preparação da Faculdade, não é? Da reitoria aliás, sim.
Pode explicar-me em que é que consistiam?
Entrevistado E – A que eu frequentei foi só a de Matemática. Como a prova de
acesso de “Maiores de 23”, para o curso que eu queria, precisava de Matemática, de
Inglês, e de Português. E eu só frequentei Matemática e basicamente aquilo foi em
noventa dias, salvo erro, hum…rever a matéria toda desde o nono ano até ao décimo
segundo ano. Basicamente para mim, foi relembrar, pronto. Foi uma ajuda preciosa
porque eu a estudar sozinho não teria conseguido mas depois aquilo foi, com o andar
das aulas, aquilo foi mais o relembrar do que voltar a aprender.
Isabel Beato – E considera que essas oficinas foram importantes para si e para quem
vem por esta via?
Entrevistado E – Olhe, pelo menos para mim e para mais dois colegas meus que
entraram pela mesma via e que frequentaram também estas oficinas, todos nós somos
unanimes. Para nós foi extremamente importante, estas oficinas de Matemática. Pelo
menos para nós. Porque permitiu realmente relembrar e alguns dos meus colegas
aprenderam alguma coisa nova que não tinham aprendido e conseguimos ter sucesso
na prova de acesso. Na Matemática. Foi a prova de acesso. Consistia num exame de
três horas em que tinha uma parte de Matemática. Tínhamos de fazer uma
composição de três páginas em Português. Sobre um determinado tema e depois
tínhamos que resumir essas três páginas em meia página em inglês. Este foi o exame,
a prova do acesso dos “Maiores de 23” da Faculdade de Ciências.
Isabel Beato – E que lhe correu bem!
Entrevistado E – Sim, sim, a mim correu. Tive a terceira melhor nota. Pronto, uma
coisa assim.
Isabel Beato – Voltando atrás, no fundo fez a oficina de preparação, depois fez as
Provas e depois teve êxito. Portanto, ingressou depois na Faculdade de Ciências
como me disse. Explique-me agora como foi o decorrer do curso. A sua adaptação, a
sua integração. Explique-me como foi esse processo.
Entrevistado E – Foi, foi... Pronto o voltar a ter aulas. Ao princípio principalmente foi…
na Faculdade era diferente daquilo que estava habituado. Estava habituado ao
secundário. As aulas no ensino superior são diferentes, mas depois acabou assim por
não ser muito difícil porque estávamos todos na mesma situação e eramos todos mais
ou menos da mesma faixa etária, pronto. E as coisas correram bem. Os docentes
tinham alguma abertura para o facto de nós seremos do pós-laboral. Não pelo facto de
sermos adultos ou uma coisa assim, mas mais pelo facto de estarmos ali no póslaboral. E para já tem corrido bem, estou no último ano e quer dizer, superei as minhas
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expectativas, que eu não estava a contar chegar ao último ano com três cadeiras por
fazer. Estava a contar chegar com muito mais e tenho conseguido fazer com relativa
facilidade entre aspas. Com algum esforço. Bastante mas com relativa facilidade.
Isabel Beato – Se eu lhe perguntasse que dificuldades sentiu concretamente e que
facilidades sentiu?. No fundo, já me está a responder mas se pudesse ser mais
objetivo. Que dificuldades?
Entrevistado E – As maiores dificuldades que nós encontramos… e a queixa é
semelhante a todos, é transversal a todos os alunos é que alguns docentes não
adequam bem os temas dos projetos, ao facto de sermos alunos do pós-laboral. Com
isto, o que eu quero dizer, é que não é uma questão de dificuldade. Não é disso que
nós nos queixamos, de ser mais difícil ou menos difícil. Aliás, nunca foi esse um
problema. A nossa questão é que os temas obrigam-nos à disponibilidade de tempo,
ou eventualmente obrigarem-nos a deslocações em horário laboral, que para nós é
mais complicado. Estas têm sido as maiores dificuldades para além do tempo, é claro.
Quer dizer eu agora no terceiro ano, no segundo e no terceiro ano os horários são um
bocadinho mais folgados mas no primeiro ano era complicado. Sair da Faculdade às
onze e meia da noite e ainda ir para casa fazer trabalhos ou fosse aquilo que fosse ou
estudar e no outro dia ter que estar às nove no trabalho, não é?. A maior dificuldade é
o tempo.
Isabel Beato – E diga-me relativamente às equivalências, fez algum pedido para o
seu processo de acreditação?
Entrevistado E – Não, não. Aliás, admito. Fiz um pedido de equivalências porque a
Faculdade de Ciências agora com a restruturação, obriga a algumas cadeiras. Aliás
não é a Faculdade é a Universidade de Lisboa, nomeadamente o Inglês e a
Informática na ótica do utilizador. Quer dizer, eu poderia ter pedido equivalências, mas
não pedi. Só pedi a Inglês e foi porque fui obrigado. Porque acabou por não haver
exame e era uma Prova. Era uma disciplina que não conta para a média mas conta
para … termos aprovação na disciplina para passar no curso. Como eles não estavam
a conseguir fazer o teste de Inglês, acabei por pedir equivalência ao Inglês do décimo
ano, ao décimo segundo ano e foi a única equivalência. De resto, foi com muita pena
minha, não é com muita pena…, estou a brincar com esta questão, mas quer dizer
nem a minha experiência profissional a trabalhar na área informática…Eu
inclusivamente, perguntei a alguns docentes se valeria a pena e eles disseram que
eventualmente nas cadeiras de programação talvez, mas eu optei por não pedir
equivalência.
Isabel Beato – Mas porque é que optou?
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Entrevistado E – …Porque depende do objetivo. O meu objetivo não era fazer o curso
por equivalência, era aprender. De certa forma era provar a mim mesmo que
conseguia fazer um curso superior mas também tirar alguma coisa das aulas, não é?
Se fosse só para dizer que tinha um curso superior, tinha feito como aquele exministro, não é? Neste caso eu também queria tirar alguma coisa, a ver se realmente
aprendia alguma coisa. Hum…Como me disseram que eventualmente poderia ter
equivalência às cadeiras de programação e como era uma cadeira por semestre, não
era isso que me ia folgar, por aí além. E então optei por não pedir equivalências.
Isabel Beato – Olhe, também já me respondeu de forma forma à pergunta seguinte.
Mas acha que os docentes estavam bem preparados para ensinar pessoas adultas. E
portanto, há bocadinho disse-me que de uma maneira geral sim, por serem alunos do
pós-laboral.
Entrevistado E – Sim, eu acho que eles tratam. Eu não tenho muito essa experiência
mas acho que eles tratam os alunos todos como adultos, não é? Porque nós tivemos
algumas cadeiras em conjunto com o diurno. Cadeiras que começavam às nove horas
e que eles tinham a cadeira ao mesmo tempo que nós e o tratamento não era
diferente para nós e para eles. Eu acho é que há mais à vontade por parte dos
docentes em falarem connosco do que…de alguns temas, que não falariam, com os
alunos do diurno. Pelo menos falar de uma maneira diferente, do que com os alunos
do diurno. Nomeadamente nalgumas cadeiras, são os docentes que nos dizem
exatamente isso. Que nós como somos do pós-laboral e adultos estamos ali com um
interesse muito maior do que a maior parte dos alunos do diurno. Ou seja como temos
pouco tempo, tendemos a ter, a tirar, a tentar tirar o maior proveito. Vamos chamar
mais “eficiências na aprendizagem” do que os outros do diurno. É que os docentes
acabam por conseguir dar mais matéria, a ter melhores discussões, no ponto de vista
deles, pronto, do que com os alunos do diurno, porque dispersam-se mais e é mais
difícil. As turmas também são maiores e as nossas são mais pequenas e quer dizer
tudo isso. E o tipo e a abordagem… como a maior parte de nós já temos a experiência
profissional na área, torna mais fácil a abordagem dos temas e a apreensão dos temas
pela nossa parte, não é?
Isabel Beato – Então, pensando nos resultados que tem obtido nas diferentes
unidades curriculares, como é que considera os seus resultados?
Entrevistado E – Eu considero bons. Eu não sei qual é a minha média mas como eu
lhe disse, como a minha preocupação não é a média… Eu não estou preocupado com
o que é que este curso poderá fazer pela minha progressão, pela minha carreira
profissional. Eu não estou muito preocupado com a média. Estou mais preocupado
com aprender coisas novas, do que eventualmente com a média. Mas por aí do que
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tenho visto, ou daquilo que me recordo, a minha média, deve andar aí num catorze,
quinze, eventualmente. O que eu acho é que mais uma vez, excedeu as minhas
expectativas. Mas pronto, não sei se é capaz de ser mais fácil para mim do que para
outros colegas meus, devido à experiência profissional. Mas para já, a média e os
resultados são muito positivos.
Isabel Beato – E considera-se então um aluno bem-sucedido? Com sucesso?
Entrevistado E – Eu acho que sim, sim, sim. É assim, eu se calhar com um bocadinho
de mais esforço podia ter um bocadinho mais de sucesso sem dúvida. Mas, o sucesso
também é relativo. Depende do ponto de vista, mas eu acho que sim, sim. Neste
momento, considero-me um aluno com sucesso.
Isabel Beato – Porque diz que é relativo.
Entrevistado E – O sucesso? Lá está, depende como eu encarei o curso e a ida para
o ensino superior. Se calhar é diferente de alguns colegas meus que tem trinta anos.
Quer dizer, para eles o sucesso é serem, tirarem uma grande nota para poderem subir
na carreira profissional e para mim o sucesso é fazer as coisas bem-feitas dentro de
aquilo que eu considero que para mim é um bom resultado, tendo também logo como
opção, não sacrificando totalmente a minha vida familiar em prol da Faculdade. Por
isso, eu acho que tenho…com o tempo que dispenso ao estudo e à Faculdade e aos
resultados que tenho tido. Eu acho que tenho tido sucesso. Mas lá está é o meu
sucesso. É a minha medida de sucesso. Eu meço assim dessa maneira. Ou seja para
conseguir ter bons resultados sem sacrificar totalmente a minha vida familiar. Pronto,
que é o mais importante. Eu tenho lá colegas meus que realmente para eles o
sucesso, é ter excelentes notas. Quando eu digo excelentes notas, é dezoitos, vintes.
Coisas assim do género. Para mim, eu já estou numa fase da minha vida…,
profissional e pessoal, que é, pronto.
Isabel Beato – As medidas são diferentes, não é? Olhe, mas costuma recomendar
aos seus amigos e familiar esta via de acesso?
Entrevistado E – Costumo muito sinceramente. Costumava mas aliás neste momento
eu aconselho as pessoas a não irem para o ensino público noturno, pronto. Eu
infelizmente, o meu curso começou há quatro anos, e foi extinto, ou vai ser extinto.
Anunciaram-nos a extinção do curso este ano. Ou seja eu para o ano já tenho
cadeiras atrasadas que já não vai haver aulas. Quem quiser aulas tem de ser no
diurno e da maneira como as coisas estão…. Quer dizer eu acredito que não seja
culpa da Faculdade. Eu ouvi dizer que o nosso curso tem bastante procura mas devido
à conjuntura económica… eu aconselho as pessoas na universidade pública a não
entrarem para a noite porque correm o risco dos cursos serem extintos.
Isabel Beato – E, então qual a alternativa?
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Entrevistado E – As alternativas para quem for trabalhor-estudante, se tiver dinheiro,
disponibilidade financeira, inscrever-se numa Faculdade privada. Pronto, então lá está.
Tudo depende daquilo que queremos ter, do reconhecimento que queremos ter do
nosso curso, não é? O curso da Faculdade de Ciências tem muito mais
reconhecimento do que o da Lusófona. Indiscutivelmente ou na Lusíada. Ou seja,
onde for. Mas pronto, como os cursos à noite estão a acabar por causa dos problemas
económicos… A única opção que as pessoas têm se quiserem estudar à noite é nas
Faculdades privadas. Infelizmente é assim.
Isabel Beato – Exatamente mas continuando na nossa conversa, já falamos e já me
respondeu que a instituição o preparou bem, que o curso ou que a oficina preparatória
no seu caso foi uma mais-valia. Achas que as pessoas devem ser preparadas antes
de ingressar no ensino superior? E durante o curso, acha que devem ser
acompanhadas?
Entrevistado E – Eu acho absolutamente importante, principalmente para pessoas
que como eu, estiveram muitos anos sem estudar, fazer o curso preparatório, por duas
razões. Uma é porque se perderam os hábitos de estudo e é bom voltar àqueles
ritmos mais intensos e por outro lado relembrar as coisas… que fazem falta. Pronto,
que fazem falta para a vida académica. Porque realmente depois, os docentes da
Faculdade vão ensinar, relembrar as coisas que nós já deveríamos saber já no décimo
segundo e por aí fora. Vão dar a matéria correspondente ao curso, não é?
Relativamente ao acompanhamento, eu não percebi a sua pergunta.
Isabel Beato – …Até que ponto é que os “Maiores de 23 anos” poderiam ter ou
recorrer a um serviço, disponibilizado pela Faculdade para dar algum tipo de apoio
académico nalgumas situações onde sentissem essa lacuna de conhecimentos.
Entrevistado E – Eu não, não, porque todos os docentes mostram disponibilidade
para nos ajudar fora das horas…pronto. Tínhamos sempre horário de dúvidas.
Inclusivamente, disponibilizaram os contactos de email e telefónicos para podermos
colocar dúvidas e foram sempre bastante rápidos a responder às nossas questões,
inclusivamente às questões que não tinham a ver com as aulas, nomeadamente com o
diretor do curso. Outras questões que foram acontecendo ao longo do curso e eles
sempre estiveram prontos para nos ajudar inclusivamente o diretor da Faculdade. Eu
acho que não. Realmente o nível de apoio que devia existir era nalgumas situações,
como a biblioteca, que por exemplo fecha em horários…que nós não temos acesso.
Por exemplo, há livros que nos mandam consultar e que estão na biblioteca do
departamento de informática. A biblioteca do departamento de informática fecha às
quatro da tarde. É um horário que para nós, quer dizer, nós também compreendemos
que, quer dizer, também não podem ter as bibliotecas abertas o tempo todo e nos
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horários todos. É uma despesa muito grande, mas de resto não vejo assim grande
coisa. Por exemplo, vejo assim, o jeito do intervalo ser um bocadinho maior para as
pessoas poderem jantar como deve ser. Porque nós temos as cantinas abertas até às
oito ou nove horas da noite mas ninguém consegue lá ir, porque ninguém consegue
comer em dez minutos. Mas tirando isso, não vejo assim mais questões nenhumas.
Mesmo ao nível dos conhecimentos, os docentes mostraram uma abertura muito
grande para ajudar os alunos naquilo que fosse preciso depois das aulas.
Isabel Beato – Muito bem. Então até ao momento que contributo é que o curso já teve
para a sua vida pessoal ou profissional. Ainda não terminou, mas até ao momento?
Entrevistado E – Já, já. Já há algumas coisas que não conhecia e que já começo a
aplicar na minha vida profissional e nesse aspeto tem sido extremamente positivo
também. Para além de, pronto, isto é um cliché, o conhecimento não ocupa espaço.
Mas, realmente aprendemos coisas que nos passam à parte. Nós também não
conseguimos abarcar o mundo todo e ter conhecimento de tudo o que se passa. Então
neste mundo da Informática…Mas, houve muita coisa que aprendi numas cadeiras
mais do que noutras, mas é mesmo assim. Umas que eu considero que me
enriqueceram pessoalmente com cultura geral e que outras que me enriqueceram
profissionalmente com conhecimentos que eu não tinha. Sim.
Isabel Beato – Olhe, nós estamos mesmo a finalizar conforme já deve ter reparado
através do nosso guião. E no fundo, a ultima questão tem a ver com algum comentário
que queira deixar registado, ou alguma sugestão.
Entrevistado E – A única coisa que eu mudaria…mudaria não, mas que poderia
sugerir é que se uniformizasse de certa forma o acesso nas Faculdades todas porque
eu fiz uma prova que considero mais ou menos um exame. Fui inclusivamente ao
ISCTE e tive que fazer uma prova de Matemática. Mas, eu tive colegas meus que
foram à Lusófona, tiveram meia hora a conversar com um professor, depois fizeram
uma composição e entraram. Ou seja, não me parece assim muito nivelado, o grau de
dificuldade do acesso dos “Maiores de 23 anos”. Mas acho uma coisa extremamente
positiva, é que deem hipótese às pessoas de ingressaram na Faculdade e o que eu
acho extremamente positivo é a questão das oficinas que a reitoria da universidade faz
e que há poucas universidades a fazer isso. Pelo menos que eu conheça há poucos
caso, mas é extremamente positivo e se calhar devia era ser divulgado, mais bem
divulgado, porque se as pessoas soubessem da existência destas oficinas se calhar
candidatavam-se mais ao ensino superior.
Isabel Beato – Muito bem Entrevistado E. Estou satisfeita com as suas respostas e
com o seu excelente contributo do princípio ao fim. Agradeço-lhe mais uma vez, tal
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como comecei, pela sua colaboração. Contributo que será bastante relevante para o
meu trabalho de investigação e deixo-lhe este meu reconhecimento. Muito obrigada.
Entrevistado E – Nada. Não tem de quê. Não há problema. Quando precisar…diga.
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Grelha de análise de conteúdo da entrevista
Dimensão: Caracterização dos estudantes “Maiores de 23 anos” provenientes das diferentes
modalidades de acesso para análise do seu sucesso/satisfação, segundo a opinião dos
estudantes.
Sub-categoria
1. Perfil dos Alunos

Explicação

Excertos da Entrevista 2

1.1. Características Gerais
Idade

"44 anos".

Trabalhador

"Informático"

Curso Superior
Habilitações
Porque deixou de
estudar

"Engenharia informática"
Ensino secundário
Teve oportunidade de trabalho

"12º ano"
"Nenhum curso que me atraísse"

2. O que espera obter
Expectativas
Motivações

Realização pessoal

"Provar a mim mesmo que conseguia fazer um curso superior"

3. Sentimentos no decurso
"Era diferente. A maior dificuldade é o tempo"
Dificuldades

Gestão do tempo

Facilidades

Experiência profissional

Acreditações

Queria aprender
Abertura

Professores

Resultados obtidos

Disponíveis
Falta de adequação dos temas à
condição de alunos em PL
Melhor relação
Estou mais preocupado com
aprender coisas novas

Média

a minha preocupação não é a média

Sucesso

o sucesso também é relativo

"Com algum esforço, bastante"
"Disponibilidade de tempo"
"Mais fácil para mim do que para outros colegas meus, devido à experiência
profissional"
"Inglês e a informática na ótica do utilizador. O meu objetivo não era fazer o curso
por equivalência, era aprender"
"Os professores tinham alguma abertura"
"Professores todos eles mostram disponibilidade para nos ajudar fora das horas"
"Alguns professores não adequam bem os temas dos projetos, ao facto de seremos
alunos do pós-laboral"
"Há mais à vontade por parte dos professores em falarem connosco"
"Eu considero bons"
"A minha média, deve andar aí num catorze, quinze eventualmente"
"Superei as minhas expetativas"
"Considero-me um aluno com sucesso"
"Conseguir ter bons resultados sem sacrificar totalmente a minha vida familiar"

4. Preparação/Acompanhamento
4.1. Curso Preparatório
Preparação anterior

Oficinas de preparação

"Matemática em 90 dias".
"Se as pessoas soubessem da existência destas oficinas se calhar candidatavamse mais ao ensino superior"

5. Futuro
5.1. Recomendações e contributos
Recomendações

Recomenda aos amigos

Contributos para a
vida pessoal

Contributos ao nível pessoas e
profissional também

"Eu aconselho as pessoas na universidade pública a não entrarem para a noite
porque correm o risco dos cursos serem extinguidos"
"Já há algumas coisas que não conhecia e que já começo a aplicar na minha vida
profissional"
"Me enriqueceram pessoalmente com cultura geral"

6. Comentários finais

Comentários finais

Método de acesso que deve
continuar
Bibliotecas com horário mais
alargado
Cantinas com horário compatível
Há desiguladades no acesso

"Pessoas como eu que estiveram muitos anos sem estudar fazer o curso
preparatório por duas razões: hábitos de estudo e relembrar as coisas"
"Devia existir era algumas situações, como a biblioteca"
"O intervalo um bocadinho maior para as pessoas poderem jantar como deve ser"
"Que se uniformizasse de certa forma o acesso nas faculdades todas"
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Anexo 7 – Dados estatísticos

Número de vagas e inscritos "Maiores de 23 anos" entre 2007 e 2011

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2010/2011

Instituições

Vagas
maiores de
23 anos

Inscritos
através
das
Provas

Vagas Inscritos Vagas Inscritos Vagas Inscritos Vagas Inscritos
maiores através maiores através maiores através maiores através
de 23
das
de 23
das
de 23
das
de 23
das
anos
Provas
anos
Provas
anos
Provas
anos
Provas

Ensino superior público

4.625

6039

4922

5373

4895

4960

5358

5520

4658

5520

Universidades a)

2004

2083

2056

1887

2060

1727

2317

1915

2170

1915

Politécnicos b)

2621

3956

2866

3486

2835

3233

3041

3605

2488

3605

Ensino superior privado

5994

5734

5151

5373

5172

5043

4722

4722

4114

4722

Universidades a)

4548

3663

3616

3370

3669

3357

1829

2195

2830

2195

Politécnicos b)

1446

2071

1535

1746

1503

1686

2893

2527

1284

2527

TOTAL

10619

11773

10073

10489

1067

10003

10080

10242

8772

10242

Fonte:GPEARI/MEC

a) Inclui as universidades (com as suas unidades orgânicas de ensino politécnico quando existam), os institutos universitários e as escolas
universitárias não integradas em universidades
b) Inclui os politécnicos e as escolas politécnicas não integradas em institutos politécnicos

Alunos matriculados no ES total e por nível de formação - 1991 a 2012
Ano
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Bacharelato Licenciatura
39.835
48.876
58.075
59.432
63.533
69.499
75.042
77.876
31.884
18.713
11.606
7.109
5.466
5.097
4.888
4.068
2.740
600
232
0
0
0

140.201
159.415
175.177
192.167
207.739
223.148
236.923
241.003
305.041
330.854
346.136
356.231
362.298
357.222
345.017
331.858
225.665
76.579
24.051
3.715
614
62

CESE
Licenciatura
Mestrado
Complemento
1º ciclo
Integrado
de Formação
2767
4.452
6.158
11.891
11.699
13.010
14.016
16.968
7.930
10.696
15.715
17.565
14.071
11.541
9.113
5.569
90.035
3.041
18.326
206.899
1.914
47.525
237.250
920
56.558
252.655
353
60.657
255.198
216
61.971
246.110
25
62.687

Mestrado Especializações Doutoramento
3.237
4.312
5.097
5.287
5.925
6.139
6.666
7.448
7.841
8.725
8.692
8.545
10.524
11.106
11.422
12.007
11.608
27.204
35.541
44.752
55.145
58.186

740
1262
1.575
1.205
1.452
1.619
1.478
1.573
1.654
1.802
2.173
2.841
3.119
3.758
3.509
5.305
5.729
4.852
5.021
5.109
4.831
3.990

2.605
2.440
2.955
3.381
4.310
5.353
6.339
6.988
8.505
9.585
11.344
13.429
16.377
18.293
19.213

Total
186.780
218.317
246.082
269.982
290.348
313.415
334.125
347.473
356.790
373.745
387.703
396.601
400.831
395.063
380.937
367.312
366.729
376.917
373.002
383.618
396.268
390.273

Fonte: DGEEC/MEC-DIMAS/RAIDES/PORDATA
Em 13/01/31
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parciais operadas pelos Decretos-Leis n.os 147/90, de
8 de Maio, e 9/95, de 18 de Janeiro.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23
de Fevereiro de 2006. — José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa — Francisco Carlos da Graça Nunes Correia — Mário Lino Soares Correia.
Promulgado em 5 de Março de 2006.

N.o 57 — 21 de Março de 2006

de 30 de Agosto, e nos termos da alínea c) do n.o 1
do artigo 198.o da Constituição, o Governo decreta o
seguinte:
Condições especiais de acesso e ingresso
no ensino superior

CAPÍTULO I
Objecto e âmbito

Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Artigo 1.o
Objecto

Referendado em 6 de Março de 2006.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Decreto-Lei n.o 64/2006
de 21 de Março

O Programa do XVII Governo Constitucional consagra como um dos objectivos a prosseguir para a política
do ensino superior a promoção de igualdade de oportunidades no acesso a este grau de ensino, atraindo
novos públicos, numa lógica de aprendizagem ao longo
de toda a vida.
A prossecução de tal objectivo passa pela aprovação de regras que facilitem e flexibilizem o ingresso e o acesso ao ensino superior, nomeadamente
a estudantes que reúnam condições habilitacionais
específicas, alargando a respectiva área de recrutamento.
Neste contexto, a Lei de Bases do Sistema Educativo consagrou o direito ao acesso ao ensino superior
a indivíduos que, não estando habilitados com um
curso secundário ou equivalente, façam prova, especialmente adequada, de capacidade para a sua frequência.
A Lei n.o 49/2005, de 30 de Agosto, veio estabelecer
a flexibilização do sistema, ao atribuir a cada uma das
instituições a responsabilidade pela selecção dos alunos
adultos, privilegiando como critério a experiência profissional dos candidatos.
A publicação da referida lei pôs termo a um regime
que se revelou extraordinariamente restritivo no acesso
ao ensino superior de estudantes adultos.
Urge, agora, regular a Lei de Bases do Sistema Educativo em tal matéria, de forma a adequá-la a este novo
modelo, alargando a área de recrutamento de eventuais
candidatos e possibilitando o ingresso a um maior
número de pessoas.
Foram ouvidos o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e a Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado.
Assim:
No desenvolvimento da Lei n.o 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo), alterada,
pelas Leis n.os 115/97, de 19 de Setembro, e 49/2005,

O presente decreto-lei regulamenta as provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade
para a frequência do ensino superior dos maiores de
23 anos, previstas no n.o 5 do artigo 12.o da Lei n.o 46/86,
de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo),
alterada pelas Leis n.os 115/97, de 19 de Setembro,
e
49/2005, de 30 de Agosto, adiante designadas por
«provas».
Artigo 2.o
Âmbito

O disposto no presente decreto-lei aplica-se a todos
os estabelecimentos de ensino superior, com excepção
dos estabelecimentos de ensino superior público militar
e policial.
CAPÍTULO II
Objecto e estrutura das provas
Artigo 3.o
Objecto das provas

As provas visam avaliar a capacidade para a frequência de um curso de licenciatura num estabelecimento
de ensino superior.
Artigo 4.o
Forma

A avaliação da capacidade para a frequência reveste
as formas que sejam consideradas mais adequadas para
cada curso e para cada perfil de candidato, em cada
estabelecimento de ensino superior.
Artigo 5.o
Componentes obrigatórias da avaliação

1 — A avaliação da capacidade para a frequência integra, obrigatoriamente:
a) A apreciação do currículo escolar e profissional
do candidato;
b) A avaliação das motivações do candidato, que
pode ser feita, designadamente, através da realização de uma entrevista;
c) A realização de provas teóricas e ou práticas
de avaliação dos conhecimentos e competências
considerados indispensáveis ao ingresso e progressão no curso, as quais podem ser organizadas em função dos diferentes perfis dos candidatos e dos cursos a que se candidatam.
2 — As provas devem incidir, exclusivamente, sobre
as áreas de conhecimento directamente relevantes para
o ingresso e progressão no curso.
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Artigo 6.o
Competência

O órgão legal e estatutariamente competente de cada
estabelecimento de ensino superior fixa a forma que
deve revestir a avaliação da capacidade para a frequência
de cada um dos seus cursos de licenciatura.
Artigo 7.o
Periodicidade

As provas são realizadas anualmente.
CAPÍTULO III
Inscrição
Artigo 8.

o

Condições para requerer a inscrição

Podem inscrever-se para a realização das provas os
candidatos que completem 23 anos até ao dia 31 de
Dezembro do ano que antecede a realização das provas.
Artigo 9.

o

Inscrição

A inscrição para a realização das provas é apresentada
no estabelecimento de ensino superior onde o candidato
pretende ingressar.
CAPÍTULO IV
Organização e realização das provas
Artigo 10.o
Júri

A organização e realização das provas é da competência de júris nomeados pelo órgão legal e estatutariamente competente do estabelecimento de ensino
superior a que se destinam.
Artigo 11.o
Classificação

Aos candidatos aprovados é atribuída, pelo júri, uma
classificação final expressa no intervalo 10-20 da escala
numérica inteira de 0 a 20.
Artigo 12.o
Efeitos e validade

1 — A aprovação nas provas para o acesso ao ensino
superior produz efeitos para a candidatura ao ingresso
no par estabelecimento/curso para que tenham sido
realizadas.
2 — O regulamento a que se refere o artigo 14.o pode
prever que as provas sejam utilizadas para a candidatura
à matrícula e inscrição em mais que um curso do mesmo
estabelecimento de ensino superior.
3 — O disposto no presente artigo não prejudica a
possibilidade de um estabelecimento de ensino superior
admitir à candidatura à matrícula e inscrição num dos
seus cursos estudantes aprovados em provas de ingresso
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em cursos de outros estabelecimentos de ensino superior.
4 — As provas têm, exclusivamente, o efeito referido
nos números anteriores, não lhes sendo concedida qualquer equivalência a habilitações escolares.
Artigo 13.o
Creditação

Os estabelecimentos de ensino superior devem reconhecer, através da atribuição de créditos nos seus ciclos
de estudos, a experiência profissional e a formação dos
que nele sejam admitidos através das provas.
Artigo 14.o
Regulamento

1 — O órgão legal e estatutariamente competente de
cada estabelecimento de ensino superior aprova o regulamento das provas.
2 — Do regulamento devem constar, designadamente, as seguintes matérias:
a) Prazos e regras de inscrição para a realização
das provas;
b) Componentes que as integram;
c) Composição e forma de nomeação do júri;
d) Regras de realização de cada uma das componentes que integram as provas;
e) Critérios de classificação e de atribuição da classificação final;
f) Efeitos e validade a que se refere o artigo 12.o
3 — Os regulamentos são publicados no Diário da
República, 2.a série.
CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias
Artigo 15.o
Informação

1 — Os estabelecimentos de ensino superior promovem a divulgação da informação acerca dos prazos e
regras de realização das provas, designadamente através
dos seus sítios na Internet.
2 — A informação a que se refere o número anterior
é igualmente comunicada por cada estabelecimento de
ensino superior à Direcção-Geral do Ensino Superior,
tendo em vista a divulgação através do seu sítio na
Internet.
Artigo 16.o
Informação estatística

Os estabelecimentos de ensino superior comunicam,
anualmente, ao Observatório da Ciência e do Ensino
Superior e à Direcção-Geral do Ensino Superior, nos
termos e prazos por estes fixados, informação estatística
acerca das inscrições e resultados das provas.
Artigo 17.o
Alteração ao Decreto-Lei n.o 393-B/99, de 2 de Outubro

Todas as referências feitas pelo Decreto-Lei n.o 393-B/99,
de 2 de Outubro, ao «exame extraordinário de avaliação
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de capacidade para acesso ao ensino superior» passam
a ser feitas às «provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do
ensino superior dos maiores de 23 anos».

N.o 57 — 21 de Março de 2006
Artigo 21.o
Aplicação

O disposto no presente decreto-lei aplica-se a partir
do ano lectivo de 2006-2007, inclusive.

Artigo 18.o
Vagas

Artigo 22.o

1 — O número total de vagas aberto anualmente em
cada estabelecimento de ensino superior para a candidatura à matricula e inscrição dos que tenham sido
aprovados não pode ser inferior a 5 % do número de
vagas fixado para o conjunto dos cursos desse estabelecimento de ensino para o regime geral de acesso ao
abrigo dos artigos 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 296A/98, de
25 de
Setembro,
alterado
pelos
Decretos-Leis n.os 99/99, de 30 de Março, 26/2003, de
7 de Fevereiro,
76/2004, de 27 de Março, e 158/2004, de 30 de Junho.
2 — A distribuição das vagas pelos cursos ministrados
em cada estabelecimento de ensino superior é feita pelo
seu órgão legal e estatutariamente competente.
3 — As vagas a que se refere o número anterior são
consideradas para o cálculo do limite de 20 % a que
estão sujeitas as vagas de cada par estabelecimento/curso
para o conjunto dos concursos especiais e dos regimes
de reingresso, mudança de curso e transferência nos
termos do n.o
2 do artigo 5.o
do DecretoLei n.o 393-B/99, de 2 de Outubro,
4 — Esgotado o limite a que se refere o número anterior, as vagas do concurso geral que não forem preenchidas podem sê-lo até ao limite fixado, com a seguinte
precedência:

Disposição revogatória

a) Alunos provenientes de cursos de especialização
tecnológica;
b) Alunos que tenham sido aprovados nas provas
reguladas pelo presente decreto-lei.
5 — Esgotado o limite a que se refere o n. 3, a instituição de ensino superior pode requerer, excepcional
e fundamentadamente, o aumento do limite das respectivas vagas nos termos da legislação em vigor.

Sem prejuízo do disposto no artigo 19.o, são revogados:
a) O Decreto-Lei n.o 198/79, de 29 de
Junho; b) O Regulamento do Exame
Extraordinário de Avaliação de Capacidade para
Acesso ao Ensino Superior, aprovado pela Portaria
n.o 106/2002,
de 1 de Fevereiro, rectificada pela Declaração
de Rectificação n.o
8-N/2002, de 28 de
Feve- reiro, e alterada pela Portaria n.o
1/2005, de
3 de Janeiro.
Artigo 23.o
Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 9
de Fevereiro de 2006. — José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa — José Mariano Rebelo Pires Gago.
Promulgado em 1 de Março de 2006.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

o

Referendado em 6 de Março de 2006.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa.

Artigo 19.o
Estudantes aprovados no exame extraordinário de avaliação
de capacidade para o acesso ao ensino superior

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Os estudantes aprovados no exame extraordinário de
avaliação de capacidade para o acesso ao ensino superior
conservam o direito a apresentar candidatura ao concurso especial a que se refere a alínea a) do n.o 2 do
artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 393-B/99, de 2 de Outubro,
até ao fim do prazo de validade fixado pelo n.o 1
do artigo 22.o
do Regulamento do Exame
Extraordinário de Avaliação de Capacidade para
Acesso ao Ensino Superior, aprovado pela Portaria n.o
106/2002, de 1 de Fevereiro,
rectificada
pela
Declaração de Rectificação n.o 8-N/2002, de 28 de
Fevereiro, e alterada pela Portaria n.o 1/2005, de 3 de
Janeiro.

Assembleia Legislativa

Artigo 20.o
Cursos de bacharelato

Podem ser realizadas provas especiais para acesso a
cursos de bacharelato até à cessação do seu funcionamento.

Decreto Legislativo Regional n.o 11/2006/A
Estatuto do Pessoal não Docente do Sistema Educativo Regional

Na Região Autónoma dos Açores o enquadramento
jurídico do pessoal não docente foi inicialmente objecto
de regulamentação própria, nomeadamente através dos
Decretos Regulamentares Regionais n.os 18/80/A, de 17
de Abril, 21/80/A, de 14 de Maio, e 44/80/A, de 23 de
Setembro. Posteriormente foi decidido proceder a sucessivas adaptações de legislação nacional, abandonando-se
a regulamentação regional.
Com a publicação do Decreto Legislativo Regional
n.o 21/2000/A, de 9 de Agosto, que adaptou o Decreto-Lei n.o 515/99, de 24 de Novembro, manteve-se essa
opção. Contudo, ao contrário do que ocorreu nos estabelecimentos dependentes da administração central, nas
unidades orgânicas do sistema educativo dos Açores foi
dada plena execução àquele diploma, tendo os respec-
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Despacho (extracto) n.o 17 457/2007
Por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa
de
2 de Abril de 2007, proferido por delegação do reitor da mesma
Universidade, Fernando Guilherme Nunes foi contratado, por conveniência urgente de serviço, em regime de contrato a termo
certo,
pelo período de um ano, renovável, para o exercício de funções
equiparadas às de especialista de informática do grau 3, nível 2, índice
900,
escalão 4, da tabela indiciária do regime geral da Administração
Pública, no âmbito de implementação do Projecto Integrado de Gestão
da Informação do ISEG, com efeitos a partir de 2 de Abril de 2007.
(Não carece de fiscalidade prévia do Tribunal de
Contas.)

22 455
de funções, para a Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Beja, auferindo a remuneração mensal ilíquida
correspondente ao escalão 1, índice 100, com início em 1 de Março
de 2007 e termo em 31 de Julho de 2007. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
11 de Julho de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.

23 de Julho de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo, António da Ascenção Mendonça.
2611036261

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho n.o 17 458/2007
Por meu despacho de 23 de Fevereiro de 2007, a Renata Sofia
Monteiro Marques Narciso foi autorizada a celebração
de
contrato administrativo de provimento como
equiparada a
assistente do 1.o triénio, além do quadro, em regime de dedicação
exclusiva, para
a Escola Superior
de Educação do Instituto
Politécnico de Beja, aufe- rindo a remuneração mensal ilíquida
correspondente ao escalão 1, índice 100, com início em 21 de
Fevereiro de 2007 e termo em 31 de Julho de 2007. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
11 de Julho de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho n.o 17 459/2007
Por meu despacho de 26 de Abril de 2007, foi autorizado o contrato
administrativo de provimento de Anabela do Carmo Soudo Canudo
Severo, como equiparada a assistente do 1.o triénio, além do quadro,
a tempo parcial de 60 %, em regime de acumulação de funções, para
a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, auferindo
a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1,
índice 100, com início em 4 de Junho e termo em 29 de Junho
de
2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
11 de Julho de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho n.o 17 460/2007
Por meu despacho de 26 de Abril de 2007, foi autorizado o contrato
administrativo de provimento de Rita Isabel Vieira Guerra como equiparada a assistente do 1.o triénio, além do quadro, a tempo
parcial de 60 %, em regime de acumulação de funções, para a Escola
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice
100, com início em 2 de Julho e termo em 27 de Julho de 2007.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
11 de Julho de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho n.o 17 461/2007
Por meu despacho de 25 de Maio de 2007, foi autorizado o contrato
administrativo de provimento de Maria de Fátima Vila Verde dos
Santos Rocha Raposo como equiparada a assistente do 1.o
triénio, além do quadro, a tempo parcial de 60 %, em regime de
acumulação de funções, para a Escola Superior de Saúde do Instituto
Politécnico de Beja, auferindo a remuneração mensal ilíquida
correspondente ao escalão 1, índice 100, com início em 30 de
Maio e termo em
31 de Julho de 2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
11 de Julho de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho n.o 17 462/2007
Por meu despacho de 23 de Fevereiro de 2007, foi autorizada a
renovação do contrato administrativo de provimento de Verónica Margarida Rebelo Cruz como equiparada a assistente do 1.o triénio, além
do quadro, a tempo parcial de 20 %, em regime de acumulação
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Rectificação n.o 1237/2007
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
2.a série, n.o 128, de 5 de Julho de 2007, a p. 19 244, o
despacho (extracto) n.o 14 368/2007, rectifica-se que onde se lê
«Por meu des- pacho de 15 de Fevereiro de 2006» deve ler-se
«Por meu despacho de 15 de Fevereiro de 2007».
11 de Junho de 2007. — O Presidente,
Ramalho.

José Luís

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Rectificação n.o 1238/2007
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
2.a série, n.o 1, de 2 de Janeiro de 2007, o despacho n.o
49/2007, rectifica-se que onde se lê «Paulo Alexandre Vara Alves
[ . . . ] até
14 de Setembro de 2007» deve ler-se «Paulo Alexandre Vara
Alves
[ . . . ] até 14 de Setembro de
2008».
12 de Julho de 2007. — O Presidente, João Alberto
Sobrinho
Teixeira
.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Deliberação n.o 1518/2007
Por deliberação do conselho geral do Instituto Politécnico de Leiria,
reunido em 4 de Julho de 2007, foi alterado o regulamento n.o
22/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 72, de
11 de Abril de 2006, com as alterações introduzidas pelo despacho
n.o 10 434/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o
90, de 10 de Maio de 2006, e pela deliberação n.o 170/2007,
publicada no Diário da Repú- blica, 2.a
série, n.o 25, de 5 de
Fevereiro de 2007, relativo às provas especialmente adequadas
destinadas a avaliar a capacidade para a frequência dos cursos
superiores do Instituto Politécnico de Leiria dos Maiores de 23
Anos.
1 — Os artigos 6.o e 18.o passam a ter a seguinte
redacção:

«6.o
[ . . .]
1— ...................................................
2 — Os candidatos titulares do 12.o ano ou equivalente e os
apro- vados nos módulos
de cultura geral do curso
preparatório para acesso ao ensino superior de maiores de 23
anos, promovido pelo IPL, são dispensados da prova de cultura
geral.
3 — Os candidatos que há cinco ou menos anos hajam obtido
9,5 ou mais valores nas provas de ingresso fixadas para o par estabelecimento-curso para o concurso nacional de acesso ao ensino
superior, no ano lectivo em que se pretendam matricular, e os
candidatos aprovados nas disciplinas de conhecimentos específicos
do curso preparatório para acesso ao ensino superior de maiores
de 23 anos, promovido pelo IPL, serão dispensados da prova
a que se refere a alínea b) do número anterior desde que o
requeiram.
4— ...................................................
18.o
[ . . .]
1 — Podem ser admitidos à matrícula e inscrição nos cursos do
IPL candidatos aprovados em provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência dos cursos superiores do Instituto Politécnico de Leiria dos maiores de 23 anos
de outros estabelecimentos de ensino superior desde que as provas
de conhecimentos específicos ali realizadas se mostrem adequadas
para a avaliação da capacidade do candidato para frequentar o
curso superior em que deseja matricular-se e inscrever-se no IPL.
2 — O interessado deve solicitar a necessária declaração de adequação ao presidente do júri de organização das provas gerais do
IPL, que só poderá recusar a respectiva emissão com fundamento
em manifesta desadequação das provas prestadas para avaliação
da capacidade para frequentar o curso superior no qual o candidato
deseja matricular-se e inscrever-se.»
2 — As alterações introduzidas entram imediatamente em vigor.
3 — É republicado em anexo o Regulamento das Provas especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade para a
Frequência dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de Leiria dos
Maiores de 23 Anos, com a redacção actual.
4 de Julho de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de Almeida.
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ANEXO

b) Prova de conhecimentos específicos para ingresso e progressão
no curso escolhido.

Regulamento das Provas especialmente Adequadas Destinadas
a Avaliar a Capacidade para a Frequência dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de Leiria dos Maiores
de
23 Anos.
Nos termos do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 64/2006, de 21
de Março, o conselho geral do Instituto Politécnico de Leiria
aprova o Regulamento das Provas especialmente Adequadas
Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência dos Cursos
Superiores do Instituto Politécnico de Leiria dos Maiores de 23
Anos, previstas no n.o 5 do artigo 12.o Lei n.o 46/86, de 14 de
Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo), alterada pelas Leis
n.os 115/97, de 19 de Setem- bro, e 49/2005, de 30 de Agosto.
1.o
Condições para requerer a inscrição
Podem inscrever-se para a realização das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência dos cursos
superiores do Instituto Politécnico de Leiria (IPL) os candidatos que
completem 23 anos de idade até ao dia 31 de Dezembro do
ano anterior que antecede a realização das provas.
2.o
Inscrição
1 — A inscrição para a realização das provas é feita nos
Serviços Académicos dos Serviços Centrais do IPL, na Rua do
General Norton de Matos, em Leiria.
2 — A inscrição será efectuada mediante entrega de requerimento,
em modelo próprio a aprovar por despacho do presidente do
Instituto,
acompanhado de documento comprovativo das habilitações literárias,
do currículo escolar e profissional do candidato, de outros elementos
considerados relevantes para apreciação do curriculum vitae e do pagamento das taxas e emolumentos devidos.
3 — A inscrição poderá, ainda, ser efectuada, via Internet, através
da página web do IPL, caso em que apenas será considerada definitiva
após o pagamento das taxas e emolumentos devidos, devendo o candidato fazer prova do respectivo pagamento nos cinco dias úteis
subsequentes.
3.o
Prazo de inscrição e calendário de realização das provas
1 — O prazo de inscrição e o calendário geral de realização
das provas são fixados antes do início das inscrições por despacho
do presidente do Instituto, ouvido o conselho de gestão, publicado
no Diário da República, em dois jornais de circulação nacional e
em dois jornais de circulação na região de Leiria e Oeste e
divulgado através da página web do Instituto.
2 — O calendário abrange todas as acções relacionadas com as provas, incluindo os intervalos dentro dos quais devem ser fixados os
prazos cuja determinação seja da competência dos júris previstos neste
regulamento.
4.o
Provas
1 — A avaliação da capacidade para a frequência de um curso superior no IPL integra:
a) A realização de provas teóricas e ou práticas de avaliação de
conhecimentos e competências consideradas indispensáveis ao
ingresso e progressão no ensino superior e no curso a que o candidato
se pretende matricular;
b) A apreciação do currículo escolar e profissional do
candidato e a avaliação das motivações do candidato, através da
realização de
uma entrevista.
2 — As provas incidirão, exclusivamente, sobre as áreas do conhecimento directamente relevantes para o ingresso e progressão no curso.
3 — O IPL e as escolas superiores nele integradas assegurarão
a concretização de todas as acções necessárias à realização das
provas.
5.o
Periodicidade
As provas serão realizadas anualmente.
6.o
Provas teóricas e ou práticas de avaliação
1 — As provas a que se refere a alínea a) do n.o 1 do artigo
4.o
são as seguintes:
a) Prova de cultura geral;
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2 — Os candidatos titulares do 12.o ano ou equivalente e os
apro- vados nos módulos de cultura geral do curso preparatório para
acesso ao ensino superior de maiores de 23 anos, promovido pelo
IPL, são dispensados da prova de cultura geral.
3 — Os candidatos que há cinco ou menos anos hajam obtido
9,5 ou mais valores nas provas de ingresso fixadas para o par
estabelecimento-curso para o concurso nacional de acesso ao ensino superior,
no ano lectivo em que se pretendam matricular, e os candidatos aprovados nas disciplinas de conhecimentos específicos do curso preparatório para acesso ao ensino superior de maiores de 23 anos, promovido pelo IPL, serão dispensados da prova a que se refere a alínea
b)
do número anterior desde que o requeiram.
4 — Os estudantes aprovados na prova de língua portuguesa
realizada para acesso aos cursos do IPL em anos anteriores e que esteja
dentro da validade prevista nos termos do disposto no artigo
22.o da Portaria n.o 106/2002, de 1 de Fevereiro, que aprova o
Regulamento
do Exame Extraordinário de Avaliação de Capacidade para Acesso
ao Ensino Superior, serão dispensados da prova de cultura geral desde
que o requeiram.
7.o

presente artigo.
2 — O requerimento de consulta da prova é dirigido ao presidente
do júri e deve ser apresentado nos serviços académicos dos serviços
centrais do Instituto no prazo máximo de setenta e duas horas contadas
da afixação da classificação.
3 — No acto da entrega do requerimento será efectuado o
paga- mento dos emolumentos devidos, sob pena de indeferimento
liminar
do pedido.
4 — O Instituto enviará ao requerente, para a morada por si indicada, através de ofício em carta registada com aviso de
recepção,

Júri da organização e realização das provas especialmente adequadas
destinadas a avaliar a capacidade para a frequência dos
cursos superiores do Instituto Politécnico de Leiria dos
candidatos que completem 23 anos de idade e da prova de cultura
geral.
1 — Ao júri de organização e realização das provas compete a organização e condução de todo o processo de realização das
provas.
2 — O júri, nomeado por despacho do presidente do IPL, é composto por sete membros, sendo um vice-presidente do Instituto, que
presidirá, outro, um técnico superior, sem direito a voto, que secretariará, e os restantes designados de entre os professoresadjuntos e professores-coordenadores do Instituto, um por cada uma
das escolas integradas.
3 — O presidente do júri, em caso de empate, terá voto
de qualidade.
4 — A organização interna e o funcionamento do júri são da competência deste.
8.o
Prova de cultura geral
1 — A elaboração e classificação da prova de cultura geral
são da responsabilidade do júri de organização e realização das
provas.
2 — A prova de cultura geral incidirá sobre temas da
actualidade económica, social e cultural nacional ou internacional
e destina-se
a avaliar a cultura geral do candidato e a sua capacidade de
interpretação, exposição e expressão.
3 — A prova de cultura geral é única e geral para todos os
pares
de estabelecimento-curso e a ela são admitidos todos os
candidatos
regularmente inscritos para a realização do exame que dele não estejam dispensados ao abrigo do n.o 2 do artigo 6.o
4 — A prova é escrita e tem apenas uma única época e chamada.
5 — O Instituto tomará as providências necessárias para que,
em
relação aos candidatos portadores de deficiência, a prova se
realize
em local e condições adequadas à sua
situação.
9.o
Resultado da prova de cultura geral
1 — Os docentes para a apreciação da prova de cultura geral
são escolhidos pelo júri de entre os docentes do Instituto.
2 — Com excepção do secretário os elementos do júri podem, igualmente, proceder à apreciação de provas.
3 — O resultado da prova de cultura geral é expresso em Aprovado
e Não aprovado e é afixado nos serviços centrais do Instituto e
nas
escolas superiores nele integradas, sendo igualmente divulgado na
página web do Instituto.
4 — Os candidatos com o resultado Não aprovado podem solicitar
a reapreciação da prova, nos termos do artigo 10.o
5 — Só são submetidos às fases subsequentes das provas os
can- didatos com o resultado Aprovado.
10.o
Reapreciação da prova de cultura geral
1 — Os candidatos com os resultados Não aprovado podem
requerer a consulta e reapreciação da prova, nos termos do
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fotocópia da prova acompanhada dos respectivos critérios de
clas- sificação, se não for possível proceder à sua entrega ao
requerente no momento em que a mesma for solicitada.
5 — Nas setenta e duas horas após a recepção do ofício a que
se refere o número anterior o requerente pode apresentar, nos Serviços
Académicos dos Serviços Centrais do Instituto, pedido de reapreciação
em requerimento dirigido ao presidente do júri. No acto da entrega
do requerimento deverá efectuar o pagamento da taxa devida sob
pena de indeferimento liminar do pedido. A quantia paga será devolvida em caso de provimento do pedido e constitui receita do Instituto,
em caso contrário.
6 — A prova será integralmente reapreciada sendo, em consequência, dispensada a apresentação de qualquer tipo de alegação.
7 — O júri designará dois docentes que não hajam intervindo na
apreciação da prova em causa para a reapreciarem e sobre ela, separadamente, emitirem parecer fundamentado.
8 — O júri procede à análise desses pareceres em presença do original da prova e delibera sobre a reapreciação, concedendo ou não
provimento.
9 — O resultado da reapreciação é comunicado ao requerente pelo
correio.
10 — Desta decisão não pode ser pedida nova reapreciação.
11.o
Júris das provas de conhecimentos específicos para ingresso
e progressão no curso escolhido e da entrevista
1 — Para a realização das provas de conhecimentos específicos
o júri da organização das provas gerais, constituído nos termos
do artigo 7.o do presente regulamento, designará júris em número
ade- quado às provas a realizar, compostos, cada um, por um
mínimo de três docentes, com indicação de quem preside, que será
obriga- toriamente membro do órgão científico.
2 — Os júris poderão ser constituídos por docentes de mais de
uma unidade orgânica.
3 — Aos júris designados compete:
a) Elaborar a parte escrita da prova específica, critérios de correcção
da mesma com indicação da cotação de cada questão e supervisionar
a sua realização;
b) Definir previamente os conteúdos da prova, indicar a respectiva
bibliografia e materiais específicos necessários ou autorizados para
a sua realização;
c) Corrigir e classificar as provas e preencher as respectivas pautas;
d) Realizar a parte oral da Prova de conhecimentos específicos,
classificar e preencher as respectivas pautas;
e) Atribuir as classificações finais da prova de conhecimentos específicos e preencher as respectivas pautas;
f) Realizar as entrevistas;
g) Tomar a decisão final em relação a cada candidato;
h) Propor o reconhecimento, através da atribuição de créditos no
ciclo de estudos escolhido pelo candidato, da experiência profissional
e a formação dos que hajam concluído as provas com aproveitamento.
4 — O disposto na alínea h) do número anterior não prejudica
a possibilidade do aluno, uma vez matriculado, requerer ao conselho
científico da respectiva escola a reapreciação dos créditos atribuídos.
5 — A organização interna e funcionamento de cada um dos júris
é da responsabilidade do respectivo presidente do júri.
12.o
Prova de conhecimentos específicos para ingresso
e progressão no curso escolhido
1 — São admitidos à prova de conhecimentos específicos os candidatos que hajam obtido na prova de cultura geral o resultado Aprovado ou dela hajam sido dispensados nos termos do n.o 2 do artigo
6.o
2 — As provas de conhecimentos específicos destinam-se a avaliar
se os candidatos dispõem dos conhecimentos indispensáveis para
o ingresso e progressão no curso escolhido.
3 — A prova é composta por um exame, com parte escrita e oral,
que incidirá sobre o conjunto das matérias consideradas como indispensáveis ao ingresso no curso em causa e tem apenas uma época
e uma chamada.
4 — As matérias sobre que incidirá cada uma das provas de conhecimentos específicos serão fixadas por despacho do presidente do
Instituto, sob proposta do conselho científico da escola superior
em
que é ministrado cada um dos cursos escolhidos pelos candidatos.
5 — Se para dois ou mais cursos, da mesma ou de diferentes escolas,
forem fixadas matérias de natureza idêntica, o presidente do Instituto,
ouvidos os respectivos conselhos científicos, determinará a realização
de uma só prova comum para aqueles cursos, fixando no respectivo
despacho as matérias sobre as quais a prova incidirá.
6 — O despacho a que se referem os n.os 4 e 5 do presente
artigo será proferido até ao 8.o dia útil subsequente à afixação dos
resultados da prova de cultura geral e será divulgado através da
página web do Instituto e afixado nos serviços centrais do Instituto e
nas escolas superiores nele integradas.
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7 — Os exames das provas de conhecimentos específicos não poderão incidir sobre conhecimentos que não façam parte dos programas
do ensino secundário para as disciplinas correspondentes às áreas
do conhecimento das provas de ingresso exigidas para o par estabelecimento-curso para o concurso nacional de acesso ao ensino superior do ano lectivo subsequente ao da data da realização das provas
de conhecimentos específicos para os mesmos cursos.
8 — Os locais, as datas e as horas de realização das provas
espe- cíficas serão fixados no despacho referido no n.o 6 do presente
artigo.
9 — A prova específica é classificada na escala de 0 a 20
valores.
10 — Os candidatos que na parte escrita da prova específica tenham
uma classificação inferior a 7 valores são desde logo eliminados das
provas.
11 — São igualmente imediatamente eliminados os candidatos que
não compareçam à parte escrita do exame ou que dela desistam
expressamente.
12 — São admitidos à parte oral do exame os alunos que tenham
obtido uma classificação na parte escrita igual ou superior a 7 valores.
13 — São dispensados da parte oral do exame os alunos que hajam
obtido uma classificação igual ou superior a 14 valores na parte escrita.
14 — Os resultados da parte escrita da prova específica são tornados
públicos, nos serviços centrais do Instituto e nas escolas, e divulgados,
na página web do Instituto, através da afixação das pautas de classificação expressas em Reprovado, Admitido à oral e Dispensado da
oral com x valores, sendo x igual à classificação numérica obtida
na
parte escrita.
15 — O candidato dispensado da parte oral do exame pode, se
assim o desejar, requerer a sua admissão à oral até quarenta e
oito
horas antes da data fixada para a prestação das provas orais. Se
o
candidato não requerer a sua admissão à parte oral do exame, a
classificação final da prova é igual à classificação da parte escrita.
16 — A classificação final da prova de conhecimentos específicos
será igual à média aritmética das classificações obtidas na parte escrita
e na parte oral.
13.o
Reapreciação da prova de conhecimentos específicos
1 — Da classificação da parte
escrita da prova de
conhecimentos específicos podem
os candidatos requerer a
respectiva reapreciação.
2 — Ao pedido de reapreciação aplica-se o disposto no artigo 10.o
do presente regulamento com as necessárias adaptações.
14.o
Entrevista
1 — A entrevista destina-se a:
a) Apreciar e discutir o curriculum vitae e a experiência profissional
do candidato;
b) Apreciar
e discutir as motivações apresentadas pelo
candidato para a escolha do curso superior;
c) Fornecer ao candidato informação sobre o curso, seu plano,
exigências e saídas profissionais;
d) Propor ao júri da organização das provas gerais o reconhecimento, através da atribuição de créditos nos respectivos ciclos de
estudos, da experiência profissional e da formação dos que
venham
a ser admitidos no curso através da realização das provas com
aproveitamento.
2 — Apenas podem realizar a entrevista os candidatos que hajam
sido admitidos à parte oral da prova de conhecimentos específicos
e os que dela hajam sido dispensados e, ainda, os candidatos que
hajam sido dispensados da prova de conhecimentos específicos, nos
termos do disposto no n.o 3 do artigo 6.o
do presente
regulamento.
3 — Compete ao júri da respectiva prova específica a marcação
das datas, das horas e dos locais de realização das entrevistas, o que
deve ser feito com a antecedência de sete dias úteis em relação
às mesmas.
4 — A apreciação resultante da entrevista deve ser reduzida a
escrito e integrada no processo individual do candidato.
5 — No decurso da entrevista o júri pode aconselhar ao candidato
a mudança de curso, para outro curso para o qual a prova específica
que realizou seja adequada. Os candidatos não ficam vinculados a
essa sugestão.
15.o
Decisão final e classificação
1 — A decisão final sobre a aprovação ou reprovação dos candidatos
é da competência de cada um dos respectivos júris a que se
refere o artigo 11.o, o qual atenderá:
a) À classificação da prova específica;

630

Regulamento da UL

Diário da República, 2.ª série — N.º 244 — 22 de Dezembro de 2011
aos quais correspondem, respectivamente, as classificações de 20, 16,
12, 8 e 4 valores.
23 — Critérios de Selecção: Os parâmetros de avaliação e respectiva
ponderação constam das actas das reuniões do Júri, que serão facultadas
aos candidatos sempre que solicitadas.
24 — Exclusão e notificação de Candidatos: os candidatos excluídos
serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou
d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro
com as necessárias adaptações.
Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do
dia, hora e local, para a realização dos métodos de selecção, nos termos
previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas nas alíneas a),
b), c) ou d) do n.º 3 da referida Portaria.
25 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados
para a realização do método seguinte através de notificação, por uma
das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º
da mesma Portaria e decorrentes adaptações.
26 — A prova de conhecimentos é escrita, com consulta, de natureza
teórica e de realização individual, com a duração de uma hora e trinta
minutos e versará sobre os seguintes temas:
Função Pública:
Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro — Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES);
Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU);
Despacho normativo n.º 36/2008 — Estatutos da Universidade de
Lisboa (EUL) — Lei Orgânica da Reitoria da Universidade de Lisboa;
Código do Procedimento Administrativo (CPA);
Portaria n.º 794/2000, de 20 de Setembro — Plano Oficial de Contabilidade da Educação (POCED)
Portaria n.º 118/2008, de 29 de Janeiro — Código dos Contratos
Públicos (CCP);
Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março — Decreto de Execução
Orçamental (DEO);
Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro — Lei do Orçamento de Estado (LOE);
Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, com as necessárias alterações introduzidas — Regime da Administração Financeira do Estado
(RAFE);
Noções sobre a Organização da Administração, nomeadamente:
Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro — Princípios e normas a que deve
obedecer a organização da Administração directa do Estado;
Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de Outubro — Regime geral de extinção, fusão e reestruturação de serviços públicos e de racionalização
de efectivos;
Noções gerais sobre:
Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro — Sistema integrado de gestão
e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP);
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro — Regime de vinculação, de
carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções
públicas (LVCR);
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho — Estabelece
os níveis da tabela remuneratória única correspondente às posições
remuneratórias das categorias das carreiras gerais de técnico superior,
de assistente técnico e de assistente operacional;
Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro — Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas;
Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro — Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP).
27 — Composição do Júri de selecção:
Presidente — Mestre Luís Manuel Lameiro dos Santos, Director do
Departamento de Gestão da Reitoria da Universidade de Lisboa;
Vogais efectivos:
Lic. Alberto Antunes Ferreira, Chefe da Divisão de Recursos Humanos
da Reitoria da Universidade de Lisboa;
Lic. Helder José Navalhinhas Varanda, Chefe da Divisão de Recursos
Financeiros da Reitoria da Universidade de Lisboa
Vogais suplentes:
Lic. Maria do Carmo Barreto Caeiro Alves, técnica superior da Reitoria da Universidade de Lisboa;
Lic. Maria do Rosário Caldeira Nunes de Matos, técnica superior da
Reitoria da Universidade de Lisboa.
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O presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos
pelo vogal que lhe suceder na ordem supra referida.
28 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a apresentação de documentos comprovativos das declarações que efectuou
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes
para o procedimento.
As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos
termos da lei.
29 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos será publicitada no site da Universidade (www.ul.pt) e remetida a cada concorrente
por correio electrónico ou ofício registado em data oportuna, após aplicação dos métodos de selecção.
30 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, “A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política de igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido
de evitar toda e qualquer forma de discriminação”.
31 — Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência que se enquadre nas
circunstâncias e situações descritas no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 9/89,
de 2 de Maio, tem preferência em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
32 — Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os
critérios de preferência a adoptar serão os previstos no artigo 35.º da
Portaria n.º 85-A/2009, de 22 de Janeiro.
33 — Dispensada a consulta à ECCRC por não se encontrar constituída e em funcionamento, de acordo com informação constante no
site www.dgaep.gov.pt, FAQ — Procedimento Concursal (Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro).
13 de Dezembro de 2011. — O Reitor, Prof. Doutor António Sampaio
da Nóvoa.
205475741
Despacho n.º 17138/2011
Nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente do
Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de Março, e dos Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de
1 de Agosto de 2008, foi aprovada pelo Despacho Reitoral R-58-2011,
de 13 de Dezembro, a proposta de alterações ao «Regulamento do processo de avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior
dos Maiores de 23 na Universidade de Lisboa», editado ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de Março.
Regulamento do processo de avaliação da capacidade
para a frequência do ensino superior
dos maiores de 23 na Universidade de Lisboa
Artigo 1.º
Objecto
Este diploma visa regular o processo de avaliação da capacidade para
a frequência do ensino superior dos Maiores de 23 na Universidade de
Lisboa.
Artigo 2.º
Comissão Científica para o Acesso e Creditação de Qualificações
1 — A organização e acompanhamento do processo de avaliação da
capacidade para a frequência do ensino superior dos Maiores de 23 na
Universidade de Lisboa é da responsabilidade de uma Comissão Científica, nomeada pelo Reitor, que também nomeia o respectivo Presidente,
e que integra, como vogais, dois docentes de cada uma das unidades
orgânicas e o coordenador do Núcleo de Formação ao Longo da Vida
referido no Artigo 4.º;
2 — A Comissão Científica delibera por maioria, tendo o Presidente
voto de qualidade.
Artigo 3.º
Competências da Comissão Científica para
o Acesso e Creditação de Qualificações
Compete à Comissão Científica referida no Artigo 2.º, no âmbito do
processo de acesso:
1 — Organizar o processo de acesso de avaliação da capacidade para
a frequência do ensino superior dos Maiores de 23 da Universidade de
Lisboa:
1.1 — Proceder à divulgação do prazo de candidatura ao processo
de avaliação e do calendário de realização das provas, designadamente
através do portal da Universidade de Lisboa na Internet;
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1.2 — Promover o apoio aos candidatos às provas de avaliação da
capacidade para a frequência do ensino superior dos Maiores de 23 da
Universidade de Lisboa;
1.3 — Promover a nomeação dos júris das provas;
1.4 — Promover formação, a nível da Universidade, sobre o processo
de avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior dos
Maiores de 23, a fim de construir critérios comuns que traduzam uma
mesma cultura institucional;
1.5 — Promover a monitorização e avaliação do processo de avaliação
da capacidade para a frequência do ensino superior dos Maiores de 23
da Universidade de Lisboa, nomeadamente através da identificação da
sua eficácia e custos anuais, e propor receitas alternativas;
2 — Pronunciar-se, para efeitos de transferência para a Universidade
de Lisboa, sobre eventuais aprovações em processos de acesso de Maiores de 23 realizados em outros estabelecimentos de ensino superior, nos
termos do Artigo 17.º do presente Regulamento.
Artigo 4.º
Núcleo de Formação ao Longo da Vida
1 — O apoio técnico a prestar à Comissão Científica referida no
Artigo 2.º é da responsabilidade do Núcleo de Formação ao Longo da
Vida da Universidade de Lisboa.
2 — O coordenador do Núcleo de Formação ao Longo da Vida tem
assento na Comissão Científica referida no Artigo 2.º;
3 — O Núcleo de Formação ao Longo da Vida desenvolve a sua acção
em estreita articulação com as unidades orgânicas e com o Instituto de
Orientação Profissional da Universidade de Lisboa.
Artigo 5.º
Vagas
1 — As vagas são fixadas por despacho reitoral, sob proposta dos
órgãos legal e estatutariamente competentes das unidades orgânicas;
2 — Os candidatos aprovados nas provas reguladas pelo presente
regulamento podem preencher as vagas do concurso geral que não
forem preenchidas, nos termos do n.º 4 do artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 64/2006, de 21 de Março.
3 — Esgotado o limite a que se refere o número anterior, a instituição
de ensino superior pode requerer excepcional e fundamentadamente,
o aumento do limite das respectivas vagas nos termos da legislação
em vigor.
Artigo 6.º
Candidatura às provas de avaliação da capacidade
para a frequência do ensino superior
1 — As provas de avaliação da capacidade para a frequência do ensino
superior passam a ser designadas como provas especiais de acesso;
2 — Podem candidatar-se às provas especiais de acesso os maiores de
23 anos ou que os completem até 31 de Dezembro do ano que antecede
a realização das provas, desde que não tenham habilitação de acesso
para o curso pretendido:
2.1 — Entende-se por habilitação de acesso a titularidade de um
curso de ensino secundário ou equivalente e aprovação nos exames
nacionais que se constituem como provas de ingresso para o curso
pretendido. Esta aprovação é válida para o ano em que obtida e para os
dois imediatamente seguintes.
3 — As candidaturas às provas especiais de acesso decorrem em data
a fixar anualmente pela Comissão Científica referida no Artigo 2.º;
4 — As candidaturas são formalizadas online, através da plataforma
disponibilizada para o efeito, ou entregues, durante o horário de expediente, no Departamento Académico da Reitoria da Universidade de
Lisboa. As candidaturas poderão ainda ser enviadas por correio para o
Núcleo de Formação ao Longo da Vida da Universidade de Lisboa;
4.1 — Só é permitida a candidatura a um par unidade orgânica/
curso;
5 — O processo de candidatura às provas especiais de acesso é instruído com os seguintes elementos:
a) Boletim de candidatura devidamente preenchido;
b) Currículo escolar e profissional (em triplicado, no caso de candidatura presencial ou pelo correio);
c) Fotocópia dos documentos que comprovem as habilitações e experiência profissional declaradas no CV;
d) Fotocópia simples do documento de identificação (Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade, Passaporte, Título de Residência);
e) Carta de motivação, expressando as razões que levaram o candidato
a pretender ingressar no curso (em triplicado, no caso de candidatura
presencial ou pelo correio);

6 — A candidatura às provas especiais de acesso implica o pagamento
de uma quantia a fixar anualmente pela Universidade de Lisboa, constituindo receita da Reitoria;
7 — Findo o período de candidatura, e no prazo estipulado pela Comissão Científica referida no Artigo 2.º, é elaborada uma pauta listando
os candidatos admitidos e excluídos das provas especiais de acesso, por
unidade orgânica.
Artigo 7.º
Provas especiais de acesso
1 — As provas especiais de acesso são realizadas numa época única
e em duas etapas eliminatórias de chamada única:
1.1 — Uma primeira etapa eliminatória, destinada a avaliar os conhecimentos e as competências considerados indispensáveis ao ingresso e
progressão no curso, através da realização de uma prova teórica e ou
prática, com a duração de 3 horas;
1.1.1 — O júri das provas especiais de acesso de cada unidade orgânica torna públicas as áreas de conhecimento sobre que incide a prova
teórica e ou prática, bem como os temas abrangidos;
1.1.2 — A informação sobre o local, data e hora de realização da prova
teórica e ou prática é afixada na Reitoria da Universidade de Lisboa e
divulgada no respectivo portal;
1.1.3 — As pautas com os candidatos admitidos e não admitidos
à segunda fase do processo de avaliação são afixadas na Reitoria da
Universidade de Lisboa e divulgadas no respectivo portal;
1.2 — Uma segunda etapa eliminatória, destinada à apreciação do
currículo escolar e profissional do candidato e à avaliação das suas
motivações, através da analise do CV (50 %) e da realização de uma
entrevista (50 %);
1.2.1 — A informação sobre o local, data e hora de realização da
entrevista é afixada na Reitoria da Universidade de Lisboa e divulgada
no respectivo portal;
2 — No acto da prova teórica e ou prática e da entrevista, os candidatos
devem ser portadores do documento de identificação apresentado no
acto de candidatura, sem o que não podem realizá-las;
3 — A não comparência a uma das fases de avaliação ou a desistência
de uma delas são motivos de exclusão.
Artigo 8.º
Júris das provas especiais de acesso
1 — A Comissão Científica referida no Artigo 2.º, em articulação com
o Conselho Científico de cada unidade orgânica, promove a nomeação
dos júris das provas especiais de acesso de cada unidade orgânica;
2 — O júri das provas especiais de acesso de cada unidade orgânica é
presidido pelo correspondente membro da Comissão Científica referida
no Artigo 2.º, constituído maioritariamente por docentes designados
pelo órgão legal e estatutariamente competente da unidade orgânica e
integra um psicólogo do Instituto de Orientação profissional, designado
pela direcção do instituto;
3 — Ao júri das provas especiais de acesso de cada unidade orgânica
compete:
a) Fixar o calendário das provas dentro do calendário definido para
a Universidade de Lisboa;
b) Definir as áreas de conhecimento e as competências a avaliar;
c) Definir os critérios de avaliação da prova teórica e ou prática e
proceder à sua elaboração e correcção;
d) Aplicar os critérios da Universidade de Lisboa para a avaliação do
currículo escolar e profissional do candidato;
e) Realizar as entrevistas, aplicando os critérios da Universidade de
Lisboa para a sua avaliação;
f) Analisar os pedidos de validação dos processos de acesso para
Maiores de 23 de outras instituições de ensino superior, nos termos do
Artigo 17.º deste Regulamento.
Artigo 9.º
Critérios de avaliação das provas especiais de acesso
1 — A avaliação da prova teórica e ou prática baseia-se em critérios
que atendam à demonstração de conhecimentos e competências específicos directamente relevantes para o ingresso e progressão no curso
que o candidato se propõe frequentar;
2 — Na apreciação curricular são valorizados o percurso, a experiência e formação profissional e as habilitações académicas de base do
candidato, na perspectiva da sua relevância para a área científica do curso
que o candidato se propõe frequentar, bem como a demonstração dos
conhecimentos e competências gerais referidos no ponto 4 deste artigo;
3 — A realização da entrevista destina-se a discutir o currículo esco- lar
e profissional e o percurso do candidato e a apreciar as motivações
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apresentadas para a escolha do curso. A entrevista reveste-se igualmente
de uma dimensão de desenvolvimento e aconselhamento de carreira.
4 — A avaliação baseia-se também na demonstração das capacidades
e competências gerais, designadas no Referencial de Competências
Chave para a Educação e Formação de Adultos e referidas na Portaria n.º 1082-A/2001, de 5 de Setembro, nomeadamente a capacidade
de comunicação em língua portuguesa e numa língua estrangeira, a
capacidade de utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, a capacidade de iniciativa e competências científicas, culturais
e relacionais.
Artigo 10.º
Classificação final
1 — Os resultados de cada fase de avaliação são publicados em pautas
e expressos na escala numérica de 0 a 20, arredondados às centésimas;
2 — Apenas obtêm aprovação em cada uma das fases eliminatórias os
candidatos que tenham uma classificação mínima de 9.50 valores;
3 — Apenas é atribuída classificação final aos candidatos que tiverem
uma classificação igual ou superior a 10.00 valores;
4 — A classificação final é a média ponderada, arredondada às centésimas, dos resultados das duas fases de avaliação, sendo o peso de 40 %
atribuído à prova teórica e ou prática (primeira fase), e o peso de 60 %
atribuído à avaliação curricular e à entrevista (segunda fase).
Artigo 11.º
Reclamação
1 — Os candidatos podem consultar a prova teórica e ou prática na
unidade orgânica onde a prova foi realizada, no prazo máximo de 48h,
após a afixação dos resultados.
2 — Os candidatos podem reclamar das classificações obtidas em
cada uma das etapas eliminatórias, mediante requerimento dirigido ao
júri das provas especiais de acesso de cada unidade orgânica, no prazo
máximo de 48 horas, contadas a partir da data da publicação dos
resultados;
3 — A reclamação deve ser objectiva e bem fundamentada.
4 — A entrega da reclamação implica o pagamento de uma quantia
a fixar anualmente pela Universidade de Lisboa, constituindo receita
da Reitoria;
5 — O resultado da reclamação deverá ser comunicado ao interessado
no prazo máximo de oito dias úteis, após a entrega da reclamação.
Artigo 12.º
Recurso
1 — Das deliberações finais do júri das provas especiais de
acesso de cada unidade orgânica é admissível recurso para a
Comissão Científica, nos termos gerais do Direito, e no prazo
máximo de 30 dias úteis;
2 — O resultado do recurso deverá ser comunicado ao candidato no
prazo máximo de 10 dias úteis.
Artigo 13.º
Efeitos e validade
1 — A aprovação nas provas de avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior para Maiores de 23 é válida no próprio ano
e nos dois anos seguintes;
2 — A aprovação nas provas de avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior para os Maiores de 23 na Universidade de
Lisboa tem exclusivamente o efeito legalmente definido, não correspondendo a qualquer equivalência a habilitações escolares.
Artigo 14.º
Anulação
1 — São anulados, pela Comissão Científica referida no Artigo 2.º,
a candidatura e todos os actos subsequentes eventualmente praticados
ao abrigo da mesma aos candidatos que:
1.1 — Prestem falsas declarações ou não comprovem adequadamente
as que prestarem;
1.2 — No decurso do processo tenham actuações de natureza fraudulenta que impliquem o desvirtuamento dos objectivos do mesmo;
2 — As deliberações da Comissão Científica são notificadas aos
candidatos para efeitos de audiência prévia, podendo os candidatos,
em prazo não superior a 10 dias úteis, dizer, por escrito, o que se
lhe oferecer;
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3 — Após o termo do prazo previsto no número anterior, a Comissão
Científica comunica ao interessado a deliberação final, no prazo máximo
de 8 dias úteis.
Artigo 15.º
Colocação dos candidatos aprovados nas provas especiais de acesso
para Maiores de 23 da Universidade de Lisboa
1 — O processo de colocação é da responsabilidade de cada uma das
unidades orgânicas e respectivos serviços académicos;
2 — Os candidatos aprovados devem, de acordo com o calendário
fixado pela Direcção-Geral do Ensino Superior/unidade orgânica, proceder à sua candidatura nos serviços académicos da unidade orgânica
em questão;
3 — Os candidatos são colocados consoante o número de vagas fixado
nos termos do artigo 5.º do presente Regulamento;
4 — Os candidatos aprovados e não colocados poem candidatar-se a
outro curso da mesma unidade orgânica, desde que as provas prestadas
tenham sido as mesmas.
Artigo 16.º
Certidão
1 — Pode ser emitida, a pedido do interessado e mediante o pagamento
dos necessários emolumentos, uma certidão de aprovação nas provas
especiais de avaliação da capacidade para a frequência do ensino
superior dos Maiores de 23 anos na Universidade de Lisboa;
2 — A certidão é bilingue, sendo emitida em português e inglês.
Artigo 17.º
Validação dos processos de acesso para Maiores de 23
prestadas em outras instituições de ensino superior
1 — Para efeitos de eventual candidatura à matrícula e inscrição
na Universidade de Lisboa de candidatos que tenham prestado provas
especiais para Maiores de 23 em outras instituições de ensino superior,
compete ao júri das provas especiais de acesso de cada unidade orgânica
a validação do respectivo processo de acesso;
2 — O interessado deve solicitar formalmente o pedido de
valida- ção do processo de acesso junto do Núcleo de Formação ao
Longo da Vida, na Reitoria, no período fixado pela Comissão
Científica referida no Artigo 2.º, e divulgado no portal da
Universidade de Lisboa;
3 — A apresentação do pedido de validação de processos de acesso
de outras instituições de ensino superior implica o pagamento de uma
quantia a fixar anualmente pela Universidade de Lisboa, constituindo
receita da Reitoria;
4 — O resultado da validação do processo de acesso deverá ser comunicado ao interessado no prazo máximo de oito dias úteis, após a
entrega do pedido;
5 — A validação de processos de acesso de outras instituições de
ensino superior tem efeito apenas no ano em que obtida.
Artigo 18.º
Outros assuntos
A resolução de outros assuntos não explicitados neste Regulamento é
feita caso a caso pela Comissão Científica referida no Artigo 2.º
Artigo 19.º
Disposição revogatória
É revogado o Regulamento do processo de avaliação da capacidade
para a frequência do ensino superior dos Maiores de 23 na Universidade
de Lisboa, aprovado pelo Despacho Reitoral n.º 111, de 15 de Novembro
de 2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 234, de 3 de
Dezembro 2010, pelo Despacho n.º 18081/2010.
Artigo 20.º
Publicação
O presente Regulamento é publicado na 2.ª série do Diário da República.
Artigo 21.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
13 de Dezembro de 2011. — O Reitor, Prof. Doutor António Sampaio.
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