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Resumo  

A criação da Universidade da Madeira, em 1988, na sequência da política de expansão e de 

democratização do ensino superior em Portugal, permitiu o acesso a este nível de ensino de muitos 

madeirenses que, de outro modo, não teriam tido a oportunidade de o frequentar. Contudo, constata-se 

uma evolução negativa no número de estudantes que culmina, em 2017, com o valor mais baixo 

observado desde 2006. Estes dados tornam pertinente a construção do retrato sociográfico dos estudantes 

e das principais tendências que determinam o acesso à instituição. Pretende-se tão-só conhecer o perfil 

dos estudantes que se matricularam pela primeira vez no primeiro ano. Quem e de onde são? Qual a 

origem social de proveniência? Qual a trajetória escolar anterior? Quais os cursos que mais procuram? O 

estudo parte dos dados resultantes de um inquérito por questionário aplicado a um conjunto de estudantes 

colocados na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso.  
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Abstract 

The creation of the University of Madeira in 1988, following the policy of expansion and democratization 

of higher education in Portugal, allowed the access to this level of education of many Madeirans who 

would otherwise not have had the opportunity to attend. However, there is a negative evolution in the 

number of students, culminating in 2017 with the lowest figure observed since 2006. These data make 

pertinent the construction of the student portrait and the main trends that determine the access to the 

institution. It is only intended to know the profile of students who enrolled for the first time in the first 

year. Who and where are they from? What is the social origin of origin? What is the previous school 

trajectory? Which courses do you seek the most? The study is based on data from questionnaire survey 

applied to a group of students placed in the first phase of the National Access Contest. 
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Introdução  

A Universidade da Madeira (UMa) foi criada, em 1988, “com o objetivo de cobrir 

diversas áreas do saber” (Portugal, 2015:117), algumas das quais asseguradas, até 

então, pelos polos de extensão universitária das Faculdades de Letras (1977) e de 

Ciências (1982) da Universidade de Lisboa, da Universidade Católica Portuguesa 

(1982) e da Universidade do Minho (1984).  A homologação dos Estatutos da UMa, 

pelo Ministro da Educação, Prof. Doutor Marçal Grilo, a 13 de maio de 1996, encerra 

um longo processo de institucionalização coordenado por três comissões instaladoras 

em 1988, em 1991 e em 1993.  

Num contexto de insularidade como o da Região Autónoma da Madeira (RAM), a 

oferta de ensino universitário público próprio terá introduzido mudanças significativas 

no nível de vida da população e contribuído para a promoção do desenvolvimento 

científico e tecnológico local, pois permitiu o acesso ao ensino superior de milhares de 

madeirenses que, de outra forma, não teriam tido condições de frequentar este nível de 

ensino.  

A retração de estudantes matriculados na mais recente universidade pública a ser 

instituída em Portugal, na ordem dos 27,34% entre 2012 - ano em que atinge o valor 

mais elevado da última década (3 651 estudantes) -  e 2017, torna premente ensaiar um 

retrato sociográfico da população estudantil à entrada.   

O estudo que aqui se apresenta objetiva, numa primeira fase, conhecer quem são os 

estudantes matriculados pela primeira vez no primeiro ano de cada um dos 1.º ciclos de 

estudos oferecidos pela UMa, em 2017. Quem são? De onde vêm? Qual a origem social 

de proveniência? Qual a trajetória escolar anterior? Quais são os cursos que mais 

procuram? Foram colocados no curso desejado? Incide, também, e tendo em 

consideração que o 1.º ano é um ano crítico, de questionamento, de adaptação e de 

integração, (Curado e Machado, 2006; Almeida e Vieira, 2006; Almeida, 2013; Ferreira 

e Fernandes, 2015), na compreensão de quais os principais desafios e constrangimentos 

com que lidaram. Para a sua concretização utilizámos os dados resultantes de um 

inquérito por questionário dirigido aos estudantes matriculados após a primeira fase do 

Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, preenchido individualmente, no ato 

da matrícula e, de um segundo inquérito por questionário, aplicado seis meses depois, 

em contexto de sala de aula.  
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O presente estudo divide-se em três partes. Após uma breve análise comparativa do 

comportamento da oferta e da procura do conjunto das instituições de ensino superior 

público português, apresenta-se a pesquisa empírica efetuada, incluindo a metodologia 

utilizada, os procedimentos seguidos e os dados recolhidos e sua interpretação. Por 

último, e em jeito de conclusão, sublinhamos a importância de estudos que permitam 

compreender os estudantes à entrada na UMa, decisivos para a definição de estratégias 

com vista à recuperação do corpo. 

 

1. A Universidade da Madeira no contexto do Ensino Superior Português 

Pensar uma universidade, como as demais, universal, mas confinada a um território 

isolado geograficamente traria, logo nos primeiros anos, desafios específicos: (1) atrair 

docentes e estudantes que, pela troca de experiências e de vivências, fossem 

facilitadores de um ensino de qualidade; (2) atrair estudantes locais que, pela condição 

económica favorável, preferiam inscrever-se em universidades fora do território 

insular; e, (3) definir a sua estratégia de atuação para que os formados na UMa se 

afirmassem numa região pequena, sem indústria, culturalmente pouco virada para o 

exterior e que, em geral, não valorizava muito o conhecimento científico (Portugal, 

2015). Conscientes de que a “universidade não podia formar para o emprego existente, 

mas para que os seus alunos fossem capazes de concretizar” (Portugal, 2015, 119), o 

desenvolvimento e a consolidação da instituição passavam pela sua capacidade de se 

constituir como um dos motores de desenvolvimento científico, económico, cultural e 

social da RAM. 

Volvidos 30 anos, pela UMa já passaram milhares de estudantes oriundos de 

contextos diferenciados, pese embora a comunhão de desafios e constrangimentos 

específicos, determinados pela insularidade. Hoje, “a acentuada quebra do número de 

alunos, a par de restrições legais à autonomia das universidades, com impacto 

administrativo e financeiro, coloca sérios problemas ao funcionamento da UMa” 

(Carmo, 2017, 46) pelo que é fundamental que se “aumente o número dos seus 

estudantes, captando mais alunos” (p.48).  

Cruzando os dados dos Anuários da Secretaria Regional de Educação, os fornecidos 

pelo Gabinete de Acesso ao Ensino Superior da Madeira e os da Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência verificamos que a UMa conseguiu atrair, em 2016-

2017, 482 dos 1 403 estudantes da Região colocados no ensino superior. Apesar de 

existirem apenas 1 516 candidatos, concluíram o ensino secundário 2 839 estudantes. 
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Isto significa que a UMa consegue cativar 16,97% e as restantes universidades do país 

cerca de 32,44% dos estudantes que terminam o ensino secundário, dados abaixo da 

média nacional, em quase 10 pontos percentuais.  

Os números tornam-se mais dramáticos quando verificamos que cerca de 47% dos 

estudantes que terminam o ensino obrigatório não formaliza candidatura ao ensino 

superior português. Os jovens deixando a escola com poucas habilitações têm grandes 

dificuldades em inserir-se no mercado de trabalho. Podem permanecer desempregados 

por longos períodos ou tornar-se inativos, o que significa sentirem-se desencorajados e 

desmotivados em procurar trabalho. A consegui-lo, enfrentam maiores dificuldades 

pois a precariedade laboral é uma realidade com a qual têm que lidar (Casaca, 2012, 

2013; Ferreira, 2014; Ferreira e Monteiro, 2015).  

As dificuldades económicas, as expectativas goradas, a acumulação de insucesso e 

a perceção da inatingibilidade dos objetivos em relação ao seu futuro são alguns dos 

motivos considerados potenciadores do não ingresso ou da desistência do ensino 

superior (Veloso et al., 2010, 172). Contudo, e cientes de que o recrutamento local não 

se encontra esgotado é fundamental pensar o ensino superior, como muitas outras áreas, 

numa perspetiva de integração europeia e atenta às necessidades insulares de base 

económica, social e educativa que carateriza as Regiões Ultraperiféricas (RUP).   

Sendo a mais jovem instituição de ensino superior público do país, a UMa é 

constituída pelas Faculdades de Artes e Humanidades, de Ciências Exatas e da 

Engenharia, de Ciências Sociais, de Ciências da Vida e pelas Escolas Superiores da 

Saúde e de Tecnologia e Gestão. Oferecia, no ano letivo de 2017-2018, dezoito cursos 

de 1.º ciclo, abrindo concurso para 593 novos estudantes, um Ciclo Básico Preparatório 

de Mestrado Integrado, dezasseis cursos de 2.º ciclo, seis cursos de 3.º ciclo, um curso 

de Pós-Graduação e nove Cursos Técnicos Superiores Profissionais.  

Vejamos agora, para contextualizar a UMa no panorama nacional, a evolução global 

da oferta e da procura das instituições de ensino superior, entre 2006 e 2017.  No que 

se refere à oferta, o gráfico 1 é elucidativo. Assistimos a uma evolução positiva até 

2011, ano em que estão disponíveis 53 500 vagas ao ensino superior, diminuindo 

ligeiramente até atingir, em 2017, as 50 838 vagas. O número de candidatos, porém, 

revela uma atratividade oscilante. Após um pico de 61 389 candidatos, em 2007, nos 

anos logo após a grande crise de 2008, o número de candidatos diminui 

vertiginosamente, apresentando, em 2013, o valor mais baixo (48 995 candidatos).  
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Gráfico 1 – Vagas e Candidatos ao Ensino Superior Público. Portugal 2006-2017 

 

Fonte: Direção-geral do Ensino Superior. Estatísticas de Acesso. 

 

Na Madeira, “os ritmos e temporalidades parecem diferir do todo nacional” 

(Vieira e Nascimento, 2018, 3). No que toca à oferta, o valor das vagas 

disponibilizadas pela UMa vai flutuando ligeiramente até atingir o máximo (605 

vagas) em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016. O volume de candidatos que inscreve a 

UMa como a primeira das seis possibilidades a concurso decresce abruptamente, a 

partir de 2008, atingindo, em 2013 o valor mais baixo de sempre (561 candidatos). 

A partir de 2015 verifica-se um aumento da atratividade da UMa, sendo 669 e 629 

estudantes, em 2015 e em 2017 respetivamente, aqueles que optam por esta 

instituição de ensino superior, em 1.ª opção.  

O interesse manifestado, através do concurso nacional de acesso ao ensino 

superior, não garante colocação e/ou matrícula. Como se constata no gráfico 2, o 

desafio demográfico, que se regista a partir do ano letivo 2011-12, revela as 

oscilações que, desde então, têm marcado esta instituição de ensino superior.  Após 

um período de crescimento, verificado entre 2007 e 2012, com o número de 

matriculados a ultrapassar os três milhares de estudantes, constata-se uma evolução 

tendencialmente negativa nos anos seguintes.  
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Gráfico 2 -  Número de Estudantes matriculados na UMa, 2006-2017. 

 

 

Fonte: Documentos levados a aprovação do Conselho Geral da UMa  

(2012-2015-2016 e 2017). UMa. 

 

A redução amenizou um pouco de 2013-14 para 2014-15, mas, no ano subsequente 

e apesar de ter existido um incremento do número de novos alunos inscritos - 

essencialmente decorrente de pós-graduações e do início da oferta dos cursos técnicos 

superiores profissionais- o número total de alunos da UMa continuou a decrescer, 

atingindo, em 2017, o valor mais baixo (2 653 estudantes). 

De salientar que os valores aqui apresentados vão “na contramão do que se observa 

a nível nacional, demonstrando a dificuldade que a Universidade da Madeira denota na 

recuperação de estudantes após os anos mais agudos da crise económica” (Vieira e 

Nascimento, 2018: 4). Estes dados tornam pertinente um olhar, até agora inexistente, 

sobre a caracterização dos estudantes à entrada para a definição e implementação de 

estratégias com vista à recuperação do corpo discente na UMa.  

 

2. Os Estudantes recém-chegados à  Universidade da Madeira 

O estudo que aqui se apresenta incide sobre os estudantes recém-chegados à 

Universidade da Madeira, no ano letivo de 2017-2018.  Mais do que monitorizar ou 

mapear percursos estudantis, de interpretar as representações que os estudantes têm 

sobre a experiência da Universidade e do curso, pretende-se conhecer, de forma cabal, 
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quem são os estudantes que frequentam os 1.º ciclos oferecidos pela única instituição 

de ensino superior na RAM.  

 

2.1- Metodologia e Processo de Pesquisa 

O retrato sociográfico que pretendemos ensaiar dos estudantes recém-chegados 

assenta em dois eixos de análise: a caracterização social e a dimensão escolar e 

académica. Para a sua concretização privilegiou-se o tratamento de informação 

proveniente das respostas a dois inquéritos por questionário aplicados, em dois 

momentos e em parceria com a Associação Académica da Universidade da Madeira. 

Foram considerados apenas os inquéritos respondidos pelos estudantes que se 

matricularam no 1.º ano de cada um dos cursos de 1.º ciclo, colocados na 1.ª fase do 

concurso nacional de acesso ao ensino superior (420 estudantes).  

O primeiro momento de inquirição - a primeira inquirição extensiva realizada na 

UMa aos seus estudantes recém-chegados - decorreu, entre os dias 11 e 15 de setembro 

de 2017, momentos antes do ato de matrícula, aplicado a um total de 411 estudantes, 

ou seja, 97,9% dos que, efetivamente, se matricularam. Já aqui dissemos que a UMa 

abriu concurso para 593 novos estudantes para o ano letivo 2017-2018, vagas a 

distribuir por 19 cursos de 1.º ciclo.  

Em abril de 2018, teve lugar a segunda fase da pesquisa empírica através da 

aplicação de um inquérito por questionário, em contexto de sala de aula, excluindo, a 

posteriori, todos os respondentes que não cumpriam os requisitos iniciais, ou seja, 

apenas foram considerados os inscritos pela primeira vez na UMa, através da 1.ª fase 

do concurso nacional de acesso ao ensino superior. Num total de 318 respondentes 

(75,7%), objetivou-se compreender as suas expectativas e aspirações e identificar as 

principais dificuldades que o 1.º ano de frequência universitária propiciou.  

Finda esta etapa, iniciámos a análise dos dados com recurso ao programa de 

tratamento estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences).  

 

2.2 A população estudantil recém-chegada à Universidade da Madeira: Perfis e 

tendências 

Considerando a quebra acentuada do número de estudantes matriculados na 

Universidade da Madeira e a dificuldade que esta demonstra na recuperação do seu corpo 

discente torna-se pertinente conhecer, de forma cabal, o perfil de quem a ela acede. 
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Vagas, colocados e matriculados na 1.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior  

No total de colocações da UMa (Gráfico 3) sobressai a atratividade de 10 dos 19 

cursos com vagas a concurso, dado que a proporção de matriculados relativamente ao 

número de vagas é igual ou superior a 90%.  

O Ciclo Básico de Medicina, uma cooperação interinstitucional com a Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa, lidera este grupo, pois é o único que preenche 

todas as vagas (38), após colocação e matrícula, logo na 1.ª fase.  Engenharia 

Informática (98,3%), Línguas e Relações Empresariais (97,1%), Educação Física e 

Desporto (96,6%), Design (96,4%), Psicologia (93,3%), Gestão (92,7%), Ciências da 

Educação (92,3%), Comunicação, Cultura e Organizações (91,4%) e Educação Básica 

(90%) completam o conjunto de cursos que mais atraem os estudantes.  

 

Gráfico 3 – Vagas, colocados e matriculados na 1.ª fase de acesso. 2017/2018 

 

Fonte: Inquérito aos novos alunos 2017. AAUMa 

 

Os dados recolhidos indicam que os cursos de Estudos de Cultura (30,2%), 

Matemática (lecionado em Inglês) (30%), Engenharia Eletrónica e Telecomunicações 

(lecionado em Inglês) (25%), Artes Visuais (20%) e Biologia (20%) revelam-se os 

menos atrativos. A falta de atratividade de cursos como Engenharia Civil (lecionado 
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em Inglês), que não coloca nenhum candidato às 20 vagas colocadas em concurso, 

contrasta com os números apresentados pela maioria dos cursos oferecidos pela UMa.  

 

Uma universidade feminizada, jovem e de recrutamento regional 

A análise dos indicadores sociodemográficos dos 411 respondentes permite-nos 

verificar que se trata de uma população jovem, maioritariamente do sexo feminino 

(59,1%) e com trajetórias escolares lineares, caracterizadas pelo sucesso escolar. Tal 

comprova-se quer pela ausência de retenção no ensino secundário quer pelo número de 

tentativas de ingresso no ensino superior quer, ainda, pela concentração dos inquiridos 

na faixa etária dos 17 aos 19 anos (76,4%).  

Um ensino superior com elevadas taxas de feminização não constitui, de todo, 

novidade em Portugal (Estanque e Nunes, 2003; Almeida et al., 2006; Almeida e Vieira, 

2009; Almeida, 2013; Almeida e Castro, 2016). Apesar das diferenças entre os géneros 

estarem, nos últimos anos, a amenizar no que concerne às escolhas escolares e 

profissionais, a verdade é que na UMa esta diferenciação ainda é sentida com algum 

peso.  

Tabela 1 – Opção do curso segundo o sexo (%) 

 

Fonte: Inquérito aos novos alunos 2017. AAUMa 

Curso Masculino Feminino 

Artes Visuais 50 50 

Biologia 50 50 

Bioquímica 29 71 

Ciclo Básico de Medicina 26 74 

Ciências da Educação 5 96 

Comunicação, Cultura e Organizações 10 90 

Design 40 60 

Economia 53 47 

Educação Básica 0 100 

Educação Física e Desporto 63 37 

Enfermagem 18 82 

Engenharia Eletrónica e Telecomunicações 100 0 

Engenharia Informática 86 14 

Estudos de Cultura 50 50 

Gestão 44 56 

Línguas e Relações Empresariais 39 61 

Matemática 50 50 

Psicologia 7 93 
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A condição social de género, segundo a literatura, pode influenciar as escolhas e os 

projetos de vida (Almeida, 2006).  Os números constantes na Tabela 1 evidenciam uma 

predominância do sexo feminino em cursos ligados à Educação (Educação Básica e 

Ciências da Educação) e à Saúde (Enfermagem e Psicologia) e do sexo masculino em 

cursos ligados à Engenharia (Engenharia Informática, Engenharia Eletrónica e 

Telecomunicações). Apesar de registar-se a plena paridade nos cursos de Artes Visuais, 

Biologia, Estudos de Cultura e Matemática, a tendência de feminização no ensino 

superior verifica-se também na UMa, sendo que apenas nos cursos de Engenharia, 

Economia e Educação Física e Desporto é que são notórias discrepâncias. 

 Interessa, também, apurar a proveniência geográfica dos estudantes. Sabemos que 

o recrutamento estudantil neste nível de ensino tende a ser fortemente regionalizado. É 

o que acontece, também, na Universidade da Madeira dado que a maioria dos estudantes 

(96,7%) reside na RAM.  

 

Tabela 2 – Proveniência Geográfica dos Estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inquérito aos novos alunos 2017. AAUMa 

 

Verifica-se uma sobrerepresentação de estudantes oriundos do Funchal (44,7%), 

concelho onde se situa a UMa, seguindo-se os concelhos com os quais faz fronteira, a 

sul, Santa Cruz (16,1%) e Câmara de Lobos (15,4%). A proximidade geográfica à 

Residência Frequência 

Calheta 15 

Câmara de Lobos 61 

Funchal 177 

Machico 21 

Ponta do Sol 14 

Porto Moniz 5 

Porto Santo 3 

Ribeira Brava 17 

Santa Cruz 64 

Santana 11 

São Vicente 6 

Portugal Continental 13 

Outro País 1 

Total 408 

Dados Omissos 3 



X Congresso Português de Sociologia – Na era da “pós-verdade”? Esfera pública, cidadania e qualidade da 
democracia no Portugal contemporâneo, Covilhã, 10 a 12 de julho de 2018 

 

12 
 

Universidade da Madeira parece constituir um benefício - económico - a considerar 

pelos estudantes e seus familiares. No extremo oposto estão os concelhos do Porto 

Santo, do Porto Moniz e de São Vicente cuja representação atinge o valor máximo de 

1,4%. É interessante constatar que os estudantes deslocados de fora da RAM 

concentram-se num único curso, o Ciclo Básico de Medicina, perfazendo o total de 

53,3% dos estudantes colocados.  Recrutando os seus estudantes regionalmente, e tendo 

em consideração a sua condição insular e os desafios e constrangimentos emergentes, 

a Universidade da Madeira encontra-se particularmente dependente das oscilações 

demográficas e sócio-económicas. 

 

Qualidades escolares e académicas dos inquiridos.  

A impressão geral com que se fica é animadora no que ao panorama escolar e académico 

diz respeito: trajetórias académicas de sucesso, pautadas pela ausência de retenção durante 

a escolaridade anterior já anunciada pela jovialidade etária dos respondentes (mais de ¾ 

dos inquiridos tem entre 17 e 19 anos). A análise dos Gráficos 4 e 5 é esclarecedora quanto 

às propriedades escolares com que os estudantes chegam à UMa. 

 

Gráfico 4 – Retenção durante a escolaridade obrigatória (%) 

 

Fonte: Inquérito aos novos alunos 2017. AAUMa 

As trajetórias de sucesso são denunciadas pela ausência de retenção durante o ensino 

pré-universitário e pelo número baixo de tentativas de acesso ao ensino superior. Por 

um lado, a maioria declara não ter nenhuma experiência prévia de retenção e, de entre 
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aqueles que já experimentaram retenções, a generalidade indica ter tido apenas uma 

retenção (14,4%).  

 

Gráfico 5 – Número de candidaturas ao ensino superior (%) 

 

Fonte: Inquérito aos novos alunos 2017. AAUMa 

Por outro lado, os dados recolhidos confirmam que a maioria dos estudantes indica 

não ter ensaiado qualquer candidatura anterior ao ensino superior (81,5%). A nota de 

candidatura, instrumento que permite classificar e hierarquizar toda uma trajetória 

escolar anterior, deixa-nos pistas interessantes quanto à qualidade escolar e académica 

destes estudantes.  

Gráfico 6 – Colocação em opção de preferência face à nota de candidatura (%) 

 

Fonte: Inquérito aos novos alunos 2017. AAUMa 

81,5

14,8

3,7

1.º ano de candidatura 2.º ano de candidatura

3.º ano de candidatura ou mais
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Ao relacionar a nota de candidatura com a opção em que colocaram o curso em que 

se matriculam (Tabela 3) e, tendo por base as denominações correntes – Suficiente (10-

13 valores), Bom (14-16 valores) e Muito Bom (17-20 valores) - facilmente 

constatamos que cerca de 60% dos estudantes que não se encontram em cursos 

colocados em 1.ª opção apresentaram uma nota de candidatura igual ou inferior a 13 

valores. Genericamente, isto significa que a nota do estudante poderá determinar a 

colocação no curso pretendido como opção preferencial. Com efeito, 60,6% dos 

estudantes classificados entre o Bom e o Muito Bom (14-20 valores) encontram-se no 

curso colocado em 1.ª opção e é, exclusivamente, neste conjunto de estudantes onde se 

registam classificações de 18 ou mais valores. Contudo, destaca-se a exclusão de bons 

estudantes do curso pretendido. Dos colocados em cursos que não constituíram a sua 

1.ª opção, 24,6% apresenta notas de candidatura entre os 14 e os 16 valores (Bom) e 

15,8% nota de candidatura de 17 valores (Muito Bom).  

Tabela 3 – Colocação preferencial por curso 

 

Fonte: Inquérito aos novos alunos 2017. AAUMa 

 

Curso 
Colocados em 

1.ª opção 
% 

Artes Visuais 4 100,0 

Biologia 6 100,0 

Bioquímica 14 82,4 

Ciclo Básico de Medicina 26 74,3 

Ciências da Educação 13 56,5 

Comunicação, Cultura e Organizações 24 75,0 

Design 25 96,2 

Economia 10 58,8 

Educação Básica 11 73,3 

Educação Física e Desporto 26 92,9 

Enfermagem 13 81,3 

Engenharia Eletrónica e Telecomunicações 4 80,0 

Engenharia Informática 56 96,6 

Estudos de Cultura 6 42,9 

Gestão 43 86,0 

Línguas e Relações Empresariais 31 96,9 

Matemática 5 83,3 

Total 342  

Dados Omissos 78  
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No que concerne às preferências de candidatura constata-se que são os inscritos nos 

cursos de Artes Visuais, Biologia, Línguas e Relações Empresariais, Engenharia 

Informática, Design e Educação Física e Desporto aqueles que registam a maior 

percentagem de colocação em 1.ª opção. O curso de Medicina não integra este lote. O 

facto de recrutar maioritariamente estudantes deslocados poderá justificar a colocação 

de apenas 74,3% neste curso como 1.ª opção. Refira-se a este propósito que apenas os 

primeiros quatro semestres são ministrados na UMa. Os estudantes colocados neste 

curso transitam, quando em condições de ingressar no terceiro ano, para a Faculdade 

de Medicina da Universidade de Lisboa.   

Visto que o desajustamento entre as expectativas e as colocações impostas pode 

gerar o risco de insucesso, de desistência ou de abandono (Costa e Lopes, 2008; 

Almeida e Vieira, 2006; Almeida, 2013) é fundamental considerar todas as 

especificidades do processo de candidatura ao ensino superior na compreensão das 

dinâmicas futuras destes estudantes. Teremos oportunidade, mais adiante neste 

trabalho, de retomar estas questões.  

 

E o contexto familiar? 

A jovialidade, a feminilidade, o padrão residencial e os desempenhos escolares bem-

sucedidos são os atributos que melhor definem os estudantes inquiridos. Contudo, nada 

nos dizem sobre os recursos socioeducativos de que dispõem para ingressar no ensino 

superior e para ultrapassar, com sucesso, os desafios que a experiência universitária 

num 1.º ano levanta. As origens socioeducativas são, neste sentido, um indicador 

essencial a ter em consideração.  

Os dados apurados permitem tecer algumas considerações quanto à importância e à 

influência dos recursos socioeducativos familiares no percurso escolar dos 

descendentes. Antes de mais, convém referir que a maioria (82,7%) dos novos 

estudantes da UMa provém de agregados familiares tradicionais, compostos pelos pais 

e pelo(s) irmão(s), caso os haja. De referir, ainda, que a avaliar pelo grau de instrução 

dos pais, os estudantes da UMa provêm de meios sociais marcados por um relativo 

défice de qualificações escolares. 67,4% dos pais e 51,6% das mães possuem apenas 

um dos três graus do ensino básico e apenas 12,8% dos pais e 20,6% das mães detêm 

um diploma de nível superior.  
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Tabela 4 - Nível de escolaridade dos pais (%) 

Fonte: Inquérito aos novos alunos 2017. AAUMa 

Considerando apenas a escolaridade da mãe – dado que o envolvimento na 

escolaridade dos filhos é por elas assumido (Vieira, 2007, 2015) -  a maioria (52,1%) 

concluiu apenas o 3.º ciclo do ensino básico.  Resta-nos, contudo, sublinhar que, quando 

comparado com os níveis de instrução da população residente, “os níveis de 

escolaridade secundária ou superior atingem a proporção de 47,9% entre as mães dos 

estudantes respondentes, 13,4 pontos percentuais acima do verificado entre o conjunto 

da população residente na Região enquanto que as qualificações mais modestas 

encontram-se proporcionalmente menos representadas” (Vieira e Nascimento, 2018, 7).  

 

Um semestre depois... 

Os caloiros da UMa são maioritariamente jovens, do sexo feminino, com trajetórias 

de sucesso e provenientes de famílias com qualificações escolares modestas. De forma 

simples e sumária, este constitui o retrato sociográfico dos estudantes colocados na 

Universidade da Madeira, no ano letivo de 2017-2018, através da primeira fase do 

concurso de acesso ao ensino superior.  

Face aos dados apurados e à necessidade de tentar acompanhar estes estudantes 

durante o 1.º ano do curso no sentido de compreender os seus percursos, os seus 

contextos, as suas expectativas e aspirações, prestando especial atenção à pluralidade 

das suas características e do contexto académico, foi construído um segundo 

instrumento de pesquisa. Aplicado no início do 2.º semestre letivo, em abril de 2018 

em contexto de sala de aula, conseguimos alcançar 77,4% dos respondentes iniciais 

distribuídos pelos cursos com estudantes colocados e matriculados na UMa. 

 

Nível de Escolaridade Pai Mãe 

Não sabe ler nem escrever 2,71 1,23 

Sabe ler sem possuir o 4.º ano 4,19 3,19 

1.º ciclo 21,18 13,27 

2.º ciclo 22,66 15,72 

3.º ciclo 17,49 18,67 

Ensino Secundário 18,72 27,27 

Ensino Superior 12,81 20,64 



Resultado: Colocado. Um retrato sociográfico dos estudantes matriculados no 1.º ano na 

Universidade da Madeira. 
 

17 
 

Tabela 5 – Respondentes por curso (%) 

 

Fontes: Inquérito aos novos alunos 2017 e Inquérito Balanço do Semestre. AAUMa 

 

Identificámos, na fase inicial do estudo, um potencial desajustamento entre as 

expectativas dos estudantes e as colocações impostas. Contudo, e após um semestre de 

experiência universitária– social e académica – 92% dos estudantes inquiridos 

reiteravam a ideia de quererem permanecer na escolha do curso inicial.  

Saliente-se, porém, que 52,8% dos respondentes assumiram que, apesar de querer 

permanecer na situação atual, já teria questionado essas suas escolhas e ponderado 

reorientar o seu percurso. 7,9% ponderou abandonar o ensino superior.  

Dos dados obtidos através do inquérito sobressai o facto de alguns estudantes terem 

ensaiado dificuldades nas atividades académicas. A taxa de insucesso no 1.º semestre é 

significativa dado que 32,4% dos respondentes declara não ter tido aproveitamento em 

todas as unidades curriculares.  

Curso 
À entrada 

n 

2.º 

Semestre 

n 

Proporção 1.ª / 2.ª 

inquirição 

% 

Artes Visuais 4 3 75 

Biologia 6 4 66,7 

Bioquímica 17 16 94,1 

Ciclo Básico de Medicina 35 29 82,9 

Ciências da Educação 23 16 69,6 

Comunicação, Cultura e Organizações 32 29 93,8 

Design 26 16 69,2 

Economia 17 30 47,1 

Educação Básica 15 18 80 

Educação Física e Desporto 28 8 82,1 

Enfermagem 16 2 75 

Engenharia Electrónica e Telecomunicações 5 5 100 

Engenharia Informática 58 45 77,6 

Estudos de Cultura 14 11 78,6 

Gestão 50 35 70 

Línguas e Relações Empresariais 32 26 81,3 

Matemática 6 6 100 

Psicologia 27 19 70.4 

Total 411 318 77,4 
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A dificuldade em adaptar-se à nova condição de estudante universitário e à 

experiência académica (ritmos de trabalho, exigência pedagógica, relação com os 

docentes, estratégias pedagógicas e organizacionais) apesar de não apresentar valores 

totais muito significativos no conjunto dos estudantes (8%), foi a razão mais vezes 

apontada por aqueles que ponderam abandonar a UMa. Refira-se, ainda, que, apesar de 

termos entre os respondentes 52,8% de estudantes bolseiros, as dificuldades financeiras 

aparecem referenciadas, logo, em segundo lugar.     

Havendo a possibilidade de selecionar diferentes opções, as respostas à pergunta 

“Dentro das dificuldades financeiras que enfrentas indica em que rúbricas é mais 

expressiva?” revelam que o pagamento de propinas e o custo com o transporte são os 

valores que mais pesam nos orçamentos familiares e nas dificuldades sentidas pelos 

estudantes.  

 

Gráfico 7– Principais dificuldades financeiras dos estudantes do 1.º ano (%) 

 

Fonte: Inquérito Balanço do Semestre. AAUMa 

 

 

Importa referir que na UMa é praticado o valor máximo da propina (1.068,47€ anuais) 

e que, na Madeira, os estudantes universitários começaram, há dois meses, a usufruir do 

Passe Sub23, medida de apoio que entrou em vigor a nível nacional em 2009 e que se 

traduz num desconto mensal na tarifa aplicada no transporte coletivo na ordem dos 25 e 

dos 60%. No sentido oposto encontramos as despesas relacionadas com o alojamento 

(2,8%) e com a alimentação (14,2%). As despesas com o material escolar e de estudo são 

referenciadas, na sua maioria, por estudantes dos cursos de Medicina e de Design.  
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2. Em jeito de conclusão 

Os dados tornados públicos pela Secretaria Regional de Educação, através do 

Observatório da Educação (2016), e pela Direção Regional de Estatísticas da Madeira 

apontam para uma quebra, progressiva e acentuada, da demografia escolar na RAM.  

Em 2000, o número de estudantes matriculados nos ensinos pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico era de 17 465 crianças passando, em 2015, para 11 705.  

Pese embora o ingresso de centenas de crianças luso-venezuelanas, que regressaram 

à Madeira com as suas famílias, os números obrigaram a uma reestruturação da rede 

escolar que levou à fusão e à extinção de cerca de três dezenas estabelecimentos de 

ensino deste ciclo na Madeira, 11 no ano letivo de 2015/2016 (JORAM, 3 de julho de 

2015) e de 19 no ano letivo de 2016/2017 (JORAM, 5 de julho de 2016). Desde então, 

a reorganização escolar, com impacto também na população docente, já abrange 

estabelecimentos de todos os ciclos do Ensino Básico.  

Não obstante, a necessidade e a importância do estudo e compreensão do seu 

impacto na demografia escolar, consideramos que o aumento da escolaridade 

obrigatória para 12 anos, que contribuiu para uma maior procura de formação de nível 

superior, após um processo sequencial, linear e cumulativo que, institucionalmente, se 

quer de sucesso (Almeida, 2013; Vieira, 2015), poderá resultar, meramente, no 

adiamento dos impactos que a quebra demográfica terá no ensino superior, em geral e 

na UMa, em particular.   

A redução do número de estudantes matriculados apresentados pela Universidade da 

Madeira demonstra que esta não tem sido capaz de recuperar o corpo discente após os 

anos mais críticos da crise. As recentes medidas políticas nacionais e regionais – a 

dedução em sede de IRS de despesas relacionadas com o alojamento e o apoio 

financeiro em até quatro viagens aéreas anuais - podem propiciar a saída de estudantes 

da UMa e da RAM.  De referir, ainda, que a UMa concorre à escala local com as 

restantes instituições de ensino superior nacionais através da existência de vagas 

adicionais nos cursos das várias instituições do país para os estudantes madeirenses 

(“contingente especial”). 

Este cenário torna fundamental, por um lado, conhecer e acompanhar, 

longitudinalmente, quem são os estudantes da Universidade da Madeira, à entrada, 

durante e após a saída e, por outro lado, acompanhar a evolução e mapear os percursos 

daqueles que não a escolhem enquanto instituição de ensino superior, por forma a 

caraterizar a população estudantil universitária madeirense. 
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Nota 

Por decisão pessoal, a autora do texto escreve segundo o novo acordo ortográfico 
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