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RESUMO 

 

O sistema de ensino superior foi sofrendo mudanças ao longo dos anos, 

tendo as diferenças de género ocupado sempre um lugar central. O presente 

estudo preconiza, essencialmente, pensar sobre o associativismo político das 

mulheres, enquanto estudantes do ensino superior, na vida política de uma 

universidade, tomando por base as Associações de Estudantes. Seleccionando 

a Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAV) como caso de 

estudo, começamos por elaborar uma resenha histórica sobre o sistema de 

ensino superior português, assim como, o processo de feminização nas 

universidades, tanto a nível internacional como nacional. Para uma validação 

do nosso estudo, prosseguimos com pesquisas documentais e a realização de 

quatro entrevistas a actores ligados à Associação Académica da Universidade 

de Aveiro. Recolhidos os dados, concluímos que a AAUAV conta com 

membros essencialmente do género masculino. Não obstante, o número de 

mulheres a participar na associação tem aumentado gradualmente apesar 

de os valores de representatividade feminina ainda se manterem muito 

aquém dos valores masculinos. Os depoimentos dos entrevistados permitiram-

nos identificar factores como a “falta de tempo”, “falta de iniciativa 

individual”, “inexistência de cultura e participação cívica” e “pressão relativas 

ao desempenho escolar” como negativamente influentes no envolvimento 

das alunas na Associação de Estudantes. Constatou-se também que no 

âmbito do associativismo académico as alunas se interessam mais por 

participar no órgão de direcção e nos núcleos de ‘Solidariedade’, ‘Bionúcleo’ 

e ‘Yoga’. O poder simbólico associado à figura masculina está, igualmente, 

presente na AAUAV, pois os cargos de presidência e de coordenação são 

sobretudo ocupados por estudantes homens. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The High Education system has been suffering changes across time, in 

which, the gender issues have always been present. This study aims at reflect 

upon women political activism, as students of high education and, more 

specifically, in the political life of a university, throughout  student's union. 

Selecting Academic Association of the University of Aveiro (AAUAV) as a study 

case, we start by elaborating a historical reference, about the Portuguese 

higher education system, as well as the process of feminization in universities. To 

a validation of our study, we proceed with documental research and interviews 

to four actors linked to this association. With all data gathered, we conclude 

that AAUAV gender participation is, essentially masculine. However the number 

of women participating has been gradually increasing, despite the values of 

feminine representation being still very far from men. The depositions of the 

interviewed allowed us to conclude that factors, as the “lack of time”,  "lack of 

individual initiative", "inexistence of culture and civic participation", and 

"pressure related to scholar performance" influence negatively the involvement 

of female students in the Students Union. We concluded that in what considers 

academic activism female students are more interested in participating in the 

direction organ and in the Solidarity, Bionúcleo and Yoga sections. The 

symbolic power associated to man is also detectable in AAUAV, since top 

positions as the presidential and coordination places are fulfilled by men. 
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INTRODUÇÃO 

 
Na altura do nascimento de um ser humano, do sexo feminino ou masculino, os 

únicos factores de diferenciação residem nas características físicas e biológicas. 

Durante a sua vida, as influências sociais, económicas e culturais intervêm 

substancialmente na formação das estruturas mentais dos indivíduos, e nos seus 

comportamentos/atitudes. Desta forma, às características físicas e biológicas vão-se 

associando às sociais e culturais que permitem atribuir significações diferenciadas à 

feminilidade e masculinidade. São estas diferenças, socialmente estipuladas, que 

conferem papéis e lugares distintos a homens e mulheres nas diferentes sociedades. 

Actualmente, as desigualdades de género, tornam-se evidentes em segmentos tão 

distintos como: economia, educação, mercado de trabalho, relações sociais e 

política. A presente dissertação procura focar-se neste último domínio. A sua 

realização, no âmbito do mestrado em Ciência Política, foi impulsionada pelo duplo 

interesse nas questões políticas e de género.  

Os estudos sobre as mulheres e os movimentos feministas desencadeados no 

século XX procuraram chamar a atenção para questões relacionadas com o 

posicionamento da mulher na sociedade. Na literatura são divulgados alguns estudos 

que relacionam questões de género com formas de participação, centrando-se, em 

particular, na participação das mulheres nos partidos políticos. O associativismo 

juvenil/estudantil, constituindo-se, igualmente, como uma forma de participação 

política que representa, actualmente, um espaço de democracia e de socialização 

dos jovens a que a literatura tem prestado menos atenção. Neste seguimento, 

consideramos pertinente espelhar as questões de igualdade de género no 

associativismo estudantil. Estes elementos constituem-se como motivação primordial 

para a eleição do objecto e objectivos da presente dissertação que visa, deste modo, 

transportar a análise das questões de género para o campo do associativismo 

estudantil.  

A estes elementos acrescem, ainda, outros de carácter mais pessoal. O facto 

da investigadora representar na actualidade, em simultâneo, o papel de estudante, 

tornou possível enquadrar-se no objecto de análise. A vivência pessoal como 

estudante torna-se uma mais valia para a realização do estudo, dada a existência de 

uma maior inter-relação entre a investigadora e o grupo estudado.  

Decorrente destas preocupações o objectivo deste estudo é analisar a 

participação das raparigas nas Associações de Estudantes, assumindo-se, para tal, 

como objectivos específicos: verificar se existem diferenças de género quanto à 

participação na AAUAV, caracterizar a participação feminina na Associação de 

Estudantes e, finalmente, analisar o sentido da participação feminina na AAUAV. 



Desta forma, o presente estudo encontra-se segmentado em cinco partes, das 

quais três capítulos se destinam ao enquadramento teórico, um à metodologia e outro 

à apresentação do caso prático. Decidimos num primeiro capítulo apresentar alguns 

dados teóricos sobre o sistema de ensino superior. Ao propormo-nos a elaborar uma 

dissertação sobre as Associações de Estudantes, torna-se pertinente, esboçar parte do 

sistema educacional ao qual estas pertencem - o sistema de Ensino Superior Português. 

Neste âmbito, e seguindo um percurso cronológico, apresentamos a história do 

nascimento das universidades, atribuindo um maior ênfase à universidade portuguesa 

e as principais concepções, reformas e mudanças de que o sistema de ensino superior 

português foi alvo ao longo dos anos. Culminamos este capítulo com uma reflexão 

sobre a evolução das concepções de Ensino Superior e as potencias implicações para 

a presença, representação e papéis sociais dominantes dos estudantes no ES. No 

segundo capítulo abordamos a questão da evolução da posição feminina no sistema 

de ensino superior. Os factores condicionantes da evolução da presença das mulheres 

nas universidades tornam-se o nosso ponto de partida para a tentativa de 

compreensão dos valores de participação feminina no associativo-estudantil. Em 

concordância com o primeiro capítulo, a análise também é efectuada num contexto 

nacional e internacional. Tendo por base o objectivo da investigação e a necessidade 

de operacionalização dos conceitos esclarecemos neste capítulo o conceito de 

género, um dos nossos conceitos-chave. O terceiro capítulo conceptual debruça-se 

sobre o estudo do estudante universitário. Apoiados na literatura apresentamos um 

breve esboço sobre o perfil do estudante universitário português. De seguida 

centramos a nossa atenção no conceito de associativismo, relembrando a origem dos 

movimentos estudantis nacionais e internacionais. Posteriormente abordamos com 

pormenor a origem das Associações de Estudantes. O título conclusivo elaboramos, 

ainda, uma sumária reflexão sobre a evolução do papel do estudante à luz do 

associativismo. O quarto capítulo dedica-se, exclusivamente, à apresentação da 

metodologia adoptada para a elaboração da presente investigação, assim como, os 

contornos metodológicos adjacentes. Finalmente, o quinto capítulo constitui-se como 

a materialização das linhas conceptuais abordadas nos capítulos anteriores. 

Analisamos o processo de feminização na Universidade de Aveiro, analisamos os 

discursos dos actores entrevistados e discutimos os resultados obtidos no estudo sobre 

a participação feminina na AAUAV. Finalmente, surgem as conclusões que procuram, 

simultaneamente, levantar sugestões pertinentes para investigações futuras.  

 

  

  

  



CCaappííttuulloo  II  ––  SSiisstteemmaa  ddee  EEnnssiinnoo  SSuuppeerriioorr  PPoorrttuugguuêêss  

 
O objectivo deste capítulo é dar conta das modificações que foram ocorrendo 

no sistema de Ensino Superior Português. Não é nosso objectivo efectuar uma análise 

histórica das universidades, tão só perceber os contornos da sua evolução social e 

cultural. Contudo, os elementos históricos da evolução das universidades permitem-

nos, na realidade, reflectir sobre a forma como as concepções de Ensino Superior se 

foram alterando e as potenciais implicações para a presença, representações e 

papéis sociais dominantes dos estudantes no Ensino Superior. Para um melhor 

aprofundamento desta realidade recorremos a dados estatísticos, bem como, a 

estudos e reflexões sobre o sistema de ensino superior português.   

 

 

1. Evolução das concepções dominantes de Ensino Superior 

 

1.1 Nascimento da instituição Universidade 

As primeiras universidades fundadas na Europa datam do século XIII: Angers, 

Bolonha, Oxford, Cambridge, Paris, Orleães, Vallodolid, Samanca, Montpellier, 

Toulouse, Verselli, Vicência, Pádua, Arezzo, Siena, Roma, Nápoles e finalmente a 

universidade de Lisboa (Verger, 1996:66). Numa era medieval, o desenvolvimento 

urbano atingia o seu auge, o que, consequentemente, contribuía para a criação e 

disseminação do saber. A formação proporcionada nas escolas-catedrais da época 

não conseguia dar resposta face à crescente procura de aquisição de 

conhecimentos. A urgência e o interesse por espaços de saber fazem, por exemplo, 

com que a Universidade de Lisboa, posteriormente transferida para Coimbra, esteja 

entre as primeiras dezoito instituições europeias de ensino superior.  

Os alicerces fundadores da universidade portuguesa encontram-se, 

precisamente, na criação do Estudo Geral de Lisboa. Reunidos em Montemor-o-Novo, 

a 12 de Novembro de 1288, o abade do mosteiro de Alcobaça e os priores de alguns 

mosteiros portugueses compõem um requerimento ao papa Nicolau IV comunicando-

lhe de que os signatários estavam interessados na fundação de um Estudo Geral em 

Lisboa. As causas que estão subjacentes a este empreendimento prendem-se com 

duas razões: necessidade do Rei ter ao seu dispor profissionais (essencialmente 

médicos e juristas) para o apoiarem na sua acção governativa (Carvalho, 1986:61). 

Este primeiro motivo denuncia, de forma clara, o aproveitamento político da 

universidade. Em segundo, e tal como cita Carvalho (1986): a “criação do Estudo-

Geral de Lisboa era desejada por homens conscientes da necessidade de dotar o país 

com um meio de cultura análogo aos mais avançados no estrangeiro e, repare-se 

bem, exactamente na altura em que Portugal se encontrava na fase de completa 

definição das suas fronteiras”.  



A universidade portuguesa surgiu num período em que as instituições de ensino 

superior deixavam de representar um motor crucial da intelectualidade do ocidente 

medieval. A tarefa e os objectivos desta instituição eram, fundamentalmente, de se 

tornar um instrumento de reprodução social e mental da sociedade em que se 

enquadrava. Esta segunda etapa corresponde a uma época de equilíbrio e de 

estabilidade das universidades (Mattoso, 1997: 9).  

Desta forma surge, assim, uma instituição designada como Estudo-Geral, 

aberta a todos os indivíduos que a desejassem frequentar. Por ser uma instituição que 

admitia, simultaneamente, a participação de clérigos e leigos constituía-se como uma 

instituição universal (Brandão & Almeida, 1937: 9-10). O Estudo-Geral, na Idade Média, 

era uma escola onde se procedia ao ensino de um vasto leque de matérias. A palavra 

studium significa a Faculdade ou conjunto de corpos de ensino (studium generale) 

que logicamente formavam a universidade (Serrão, 1993:15). No início do século XIII a 

Universidade adquiriu personalidade jurídica (Serrão, 1993:15), começando por 

representar “a comunidade de mestres e alunos que se reuniam para a transmissão do 

saber, mas ainda sem o sentido de corporação em que viria a transforma-se”1 (Serrão, 

1993:15). 

Na era moderna, vários pensadores reflectiram sobre as reais funções e missões 

da universidade. O modelo de universidade medieval é substituído por novas 

concepções, questão que será abordada de seguida. 

 

1.2 Universidade Medieval e as novas ideias de Universidade  

O modelo de universidade medieval procurava sobretudo instruir pessoas cultas 

e de elite, criando oportunidades apenas para alguns homens e descriminando o 

género feminino. O objectivo primordial era desenvolver a fé, usando a razão 

(Magalhães, 2001:38). Numa perspectiva paternalista, devido à sua inferioridade em 

relação aos homens, havia a necessidade das mulheres serem protegidas pelos 

homens e pelo Estado. A maioria afirmava a mulher como fisicamente (e 

mentalmente) inferior ao homem (Costa, 1892:417).  

A universidade foi sempre alvo de críticas e de necessidade de inovação. Por ter 

passado por crises e reformas (Verger, 1994) desencadeia novos pensamentos e 

objectivos. Newman e Humboldt foram os pensadores mais relevantes para a história 

da Universidade Moderna.  

Newman, em “Discourses on the Scope and Nature of the University Education” 

(1952) argumentou que as universidades se caracterizavam apenas como espaços de 

                                                           

1 Com a passagem dos anos o conceito de universidade passou, também, a englobar o termo 
“estudo geral”, entendido como a própria infra-estrutura, nomeadamente, a escola onde se 
reuniam os professores, para leccionar, e os alunos para receberem conhecimentos. 



transmissão, não de criação de conhecimento, e de desenvolvimento de mentes 

humanas. A aprendizagem acontecia com o objectivo único de formar cidadãos e 

não profissionais especializados em determinada área. Ao frequentar a academia os 

homens enriqueciam mentalmente e usufruíam de uma educação liberal e universal 

(Magalhães, 2001). Magalhães (2001) refere, claramente, a matriz de pensamentos de 

Newman em três características: 

 
“Primeiro, é suposto a universidade proporcionar uma educação liberal, e por 
liberal quer dizer que a procura do conhecimento deve ser um fim em si mesmo 
prosseguir o seu próprio fim. Em segundo lugar, a educação superior não deve 
ser por si própria útil, mas principalmente assumir a forma de aquisição filosófica 
do conhecimento. Em terceiro lugar, a educação superior não deve ficar-se 
pela concepção fragmentada do conhecimento ou do trabalho, isto é, a 
universidade deve ensinar todo o conhecimento, ensinando todos os ramos do 
conhecimento.” (ibid.: 2001:55) 
 
Wilhelm von Humboldt, por seu lado, preconizava um outro modelo de 

Universidade. O autor focava a missão da universidade em três vertentes: ensino, 

investigação e prestação de serviços. O professor constituía-se, simultaneamente, 

como um professor-investigador. As funções de ensino e investigação deveriam 

unificar-se entre si, dado que, os conteúdos decorrentes das actividades de 

investigação seriam abordados durante a leccionação de aulas. A investigação era 

“o cerne da actividade universitária e a base do ensino”2. A universidade 

humboldtiana existia apenas para o saber e preceituava a liberdade: liberdade para 

os estudantes, pois, o aluno tinha o arbítrio de escolher qual ou quais as universidades 

que pretendia frequentar, área científica, entre outros; liberdade para os profissionais, 

dado que, estes tinham autonomia para leccionar e investigar conteúdos do seu 

interesse. A busca da verdade era uma premissa para toda a comunidade 

académica. Os académicos contemplavam-se com um objectivo único: “a busca da 

verdade, e apenas por amor à verdade” (Jaspers, 1965:19).  

Após a adopção da perspectiva Humboltiana, o conceito de universidade 

começou a ser novamente repensado. Abstraindo-se da sua função de mera 

transmissora e produtora de conhecimentos, a universidade passou, também, a 

considerar conceitos como utilitarismo, economia e inovação. Os objectivos 

económicos que até à data submergiam aos interesses culturais, passaram a ser 

considerados relevantes para a definição das funções e missão da universidade. As 

mudanças nas universidades foram-se fazendo sentir com as várias reformas e crises. 

Salientamos, em seguida, as relevantes transformações ocorridas no percurso histórico 

da universidade.   

                                                           

2 Comissão das Comunidades Europeias (2003). O Papel das Universidades na Europa do 
Conhecimento. Bruxelas. 
 



1.3 Percurso da Universidade Portuguesa 

1.3.1 A Universidade de 1308 a 1972 

Como foi anteriormente referido, a universidade portuguesa tem como seu 

berço a cidade de Lisboa. Após algumas sucessivas transferências da universidade de 

Lisboa para Coimbra e de Coimbra para Lisboa, considerou-se que Lisboa não era a 

cidade ideal para o desenvolvimento de estudos. Demasiado cosmopolita, 

proporcionava aos estudantes um leque demasiado abrangente de diversões que 

poderia prejudicar seriamente a aprendizagem. Em 1308 a universidade é instalada 

em Coimbra, resistindo na cidade por 30 anos. D. Afonso IV fez regressar novamente o 

Estudo-Geral a Lisboa aí permanecendo até 1354 (Serrão, 1993: 377), ano em que 

regressa de novo a Coimbra. 

Nos séculos que seguem alguns monarcas tomam medidas que preconizam 

melhorar a conjuntura física da universidade, bem como, o bem-estar dos mestres e 

dos estudantes. Relembramos alguns exemplos destas medidas: D. João I, em 1411, 

solicita ao Papa da época que incorpore à universidade duas igrejas em cada 

diocese do reino, a fim desta obter um orçamento mais estável e maior; em meados 

do século XV, D. Afonso V oferta uma vasta quantidade de bolsas para impulsionar o 

aumento de pessoas diplomadas; no século seguinte, D. Manuel, com o intuito de 

desenvolver o ensino das ciências e da língua grega, promulga os Estatutos 

Universitários e aumenta os vencimentos dos docentes (Mattoso, 1997:316).  

Até ao século XVIII, a universidade evidenciava, claramente, um carácter 

elitista. Era selectiva, tanto no que diz respeito ao estabelecimento de laços com o 

poder político, quer na selecção de alunos. Alves (2003), citando Charle e Verger, 

(1994), revela que só a partir do século XVIII é que as universidades começam a ser 

frequentadas por nobres. Durante o período medieval a frequência das universidades 

pelos nobres era pouco visível. Estes dados históricos permitem-nos verificar que esta 

tendência para a generalização da frequência universitária constituiu o primeiro 

impulso da abertura das universidades nas sociedades modernas. 

Até ao ano de 1900 verificava-se, apenas, a existência de uma universidade 

em Portugal – a Universidade de Coimbra. A implementação da República em 1910, 

impulsionou a criação das Universidades do Porto e de Lisboa. A partir de 1926 o 

número de matriculados no ensino superior aumenta, contando-se 9321 alunos 

matriculados em 1940/41. No ano de 1950/51, o panorama altera-se, e verifica-se um 

significativo aumento no número de matriculados (13 489). Tendência que é visível na 

década seguinte, na qual o número de matriculados ascende a 23 877 (Alves, 

2003:52). 

Em plena época Salazarista as universidades constituíam-se como aparelho de 

controlo político e ideológico. O espírito universitário oficial desencadeava 



comportamentos de indigência cultural, o ensino era de má qualidade e a 

investigação ausente (Costa, 2001:35). Segundo Alves (2003), citando Crespo (1993), o 

crescimento moderado no número de alunos a ingressarem no ensino superior deve-

se, sobretudo, ao interesse do regime em não estender o acesso a graus superiores de 

ensino a indivíduos que não pertencessem à elite governativa. Nesta época, apesar 

de existirem liceus exclusivamente femininos, nas universidades eram ministradas aulas 

aos dois sexos em simultâneo, não existindo separação de homens e mulheres. Foi 

nesta época em que eclodiram alguns dos marcantes movimentos associativistas 

estudantis de resistência à ditadura e, ao mesmo tempo, de contestação da cultura 

académica dominante. Este conjunto de episódios será analisado mais à frente com 

maior pormenor.  

De seguida, analisamos as transformações no ensino superior, conduzidas pelo 

ministro Veiga Simão no final do Estado-Novo transformações essas que constituíram 

uma tentativa marcante para modernizar o sistema e as instituições.  

 
2. A reforma de Veiga Simão (1973)  

Veiga Simão, enquanto ministro da educação, no ano de 1973, realizou 

algumas mudanças, quantitativas, estruturais e legislativas, no ensino superior. Uma das 

novidades mais assinaláveis do programa apresentado foi a criação do sistema binário 

de ensino superior e os esforços empreendidos na sua institucionalização. O ensino 

superior passou, assim, a ser segmentado em dois subsistemas: universidades e 

politécnicos (Amaral et al, 2002:3). Se o conceito de universidade era explícito existia, 

contudo, uma diversidade de escolas de nível intermédio que aspiravam promoção 

ao reconhecimento social. A reorganização implícita na lei de bases do sistema 

educativo (Lei nº 46/86, de 14 de Outubro) permitiu a junção das escolas de nível 

intermédio existentes e, consequentemente, a consagração destas com o ensino 

politécnico. Não obstante, as universidades podiam integrar instituições de ensino 

politécnico. A ideia de criação de ensino politécnico parte da premissa de que a 

quantidade de mão-de-obra de nível intermédio, disponível em Portugal, não 

correspondia às necessidades percepcionadas para o sector industrial e dos serviços 

(Amaral et al, 2002:22).  

A criação de dois subsistemas permitia um maior leque de escolha e, 

simultaneamente, o aumento da capacidade de resposta do ensino superior às 

exigências do mercado.  

O perfil científico e pedagógico das instituições universitárias e politécnicas era 

distinto. Um primeiro factor nesta distinção relacionava-se com o tipo de 

conhecimento a ser ministrado nas instituições dos dois sub-sistemas. Às universidades 

foi reservado, fundamentalmente, o desenvolvimento do ‘saber’ e a formação que 



deviam propor prendia-se com conhecimentos e aptidões ao nível da concepção, 

organização e gestão. No caso dos politécnicos, pretendia-se que se direccionassem 

mais para o desenvolvimento de aptidões de cariz técnico, que permitissem a 

realização rápida de tarefas concretas – ‘saber fazer’. O segundo factor distintivo dos 

dois prismas do ensino superior traduz-se na capacidade de atribuição de graus. As 

universidades eram as únicas instituições educativas, por excelência, habilitadas para 

atribuir mestrados e doutoramentos. Aos politécnicos pelo seu lado, apenas era 

reconhecida capacidade legal para conferir graus de bacharelato e, posteriormente 

com a Lei nº 115/97, de 19 de Setembro, o grau de licenciatura (Amaral et al, 2002). 

Os primeiros anos da década de 70, constituem-se, assim, como anos 

marcantes. O clima Socialista pós revolução de 1974 permitiu a abertura do sistema de 

ensino superior. A Constituição da República Portuguesa (C.R.P.) publicada em 1976, 

declarou legalmente o fenómeno de livre acesso ao ensino superior:  

 

C.R.P. (1976) 

Artigo 76º (Universidade e acesso ao Ensino Superior) 

1. O regime de acesso à Universidade e às demais instituições de Ensino Superior 
garante a igualdade de oportunidades e a democratização do sistema de 
Ensino, devendo ter em conta as necessidades em quadros qualificados e a 
elevação do nível educativo, cultural e científico do país. (…). 

 

Desta forma, as universidades foram mais solicitadas para disponibilizar as suas 

capacidades técnicas e científicas colocando-as ao serviço do sector público 

(Amaral et al, 2002:4). As actividades científicas ganharam um novo interesse. A 

cultura científica vivida nas universidades foi estimulada, o que proporcionou avanços 

importantes na produção da ciência e tecnologia, alguns internacionalmente 

reconhecidos. Os académicos, por outro lado, aumentaram a sua participação no 

governo colegial das instituições e assistiu-se a uma certa renovação dos valores e da 

cultura académica. A geração jovem universitária conseguiu conquistar poderes 

consideráveis, no entanto, sendo os pormenores subjacentes às actividades 

quotidianas das instituições discutidos colectivamente em assembleia (Costa, 2001:37).   

  Foi na década de 1976-1986 que nasceram as primeiras instituições privadas 

de ensino superior. Todavia, foi no período de 1986 a 1989 que a dualidade 

público/privado do ensino superior ganhou consistência (Amaral et al, 2002:7). A este 

período, a literatura designa como ‘normalização do ES’ (Amaral et al, 2002: 5). 

O acesso à Universidade foi, em parte, democratizada, a oferta de cursos 

aumentou em resposta ao aumento da procura existindo uma incrementação das 



matrículas no ensino superior. Em termos quantitativos, na década de 70, os 

universitários, representavam 60% do peso relativo dos estudantes. No ano de 1998/99 

verificou-se uma descida no número de alunos no ensino privado. O ensino superior 

Público, por seu lado, viu o número de alunos a aumentar. Este crescimento foi 

observável até 2002/03 (Tabelas nº 1 e nº2). 

 

Tabela nº 1: Evolução número alunos inscritos por tipo de ensino e de instituição 

 

 

* Estabelecimento de ensino, não integrado, de ensino politécnico e misto 

** Só tem ensino universitário 

 

Fonte: DEDSup – DSAT/ Cerdeira, 1999:103 

 

Ano 

Ensino Público Ensino não Público  

Univers. 
I. 

Politec 

Esc. 

Dupla 

Tutela 

Total 

Público 

Part. Coop. 

- Univers 

Part. 

Coop. 

Outros * 

U.C.P. 

** 

Total não 

Público 

Total 

Global 

1980/81 66 876 6 597 1 126 74 599 2 591 2 609 2 629 7 829 82 428 

1981/82 68 969 7 139 1 187 77 295 2 431 2 742 3 063 8 236 85 531 

1982/83 71 493 8 001 1 230 80 724 2 924 2 622 3 194 8 740 89 464 

1983/84 74 998 9 034 1 273 85 305 4 397 3 185 2 979 10 561 95 866 

1984/85 78 006 9 675 1 563 89 244 5 229 4 125 4 028 13 382 102 626 

1985/86 79 821 10 455 1 587 91 863 5 418 4 827 4 364 14 609 106 472 

1986/87 80 764 12 309 1 579 94 652 9 143 7 777 4 719 21 639 116 291 

1987/88 84 263 15 077 1 797 101 137 9 967 8 252 5 088 23 307 124 444 

1988/89 87 985 18 266 1 783 108 034 11 080 11 891 5 558 28 529 136 563 

1989/90 94 542 22 316 2 875 119 733 15 682 16 426 6 028 38 136 157 869 

1990/91 102 916 28 171 4 263 135 350 19 487 24 830 7 113 51 430 186 780 

1991/92 110 450 33 389 5 828 149 667 26 571 34 351 7 728 68 650 218 317 

1992/93 119 292 38 465 6 676 164 433 30 378 42 600 8 671 81 649 246 082 

1993/94 126 042 43 447 6 753 176 242 32 281 52 686 8 813 93 780 270 022 

1994/95 131 314 48 020 6 957 186 291 41 369 56 220 9 473 104 062 290 353 

1995/96 138 267 52 301 8 207 198 775 43 702 61 444 9 574 114 720 313 495 

1996/97 146 499 58 152 8 075 212 726 48 528 62 380 10 491 121 399 334 125 

1997/98 150 493 65 378 8 220 224 091 46 207 64 242 10 327 120 776 344 867 



Tabela nº 2: Evolução do total de número de inscritos por tipo de tutela e por tipo de 

ensino de 1998/99 a 2006/07 

 

Fonte: GPEARI/MCTES, 2009 

 

Na sociedade portuguesa contemporânea, as universidades passaram a 

desempenhar um papel de maior importância, particularmente em três domínios: “na 

investigação e na exploração dos seus resultados, na educação e formação e no 

desenvolvimento regional e local”3. A ligação do ensino superior à sociedade do 

conhecimento e, consequentemente, ao desenvolvimento económico passou a 

constituir um tema recorrente das políticas e dos debates sobre as finalidades da 

Universidade e do Politécnico. Desta forma, desenvolvendo-se primeiramente num 

quadro de alterações das políticas para o ensino superior, hoje, os interesses 

adjacentes às universidades podem ser, também, questionados por motivos de ordem 

económica, questão que será discutida no ponto seguinte.   

 

3. Da “Universidade Missionária” à “Universidade Empreendedora”  

No século XX, o Estado exercia um controlo e influência considerável no sector 

do ensino superior, tendo em vista alcançar os objectivos de crescimento económico 

e de equidade social4. No ano de 1973, Veiga Simão, inspirou-se na teoria do capital 

humano5 na tentativa de reformar o sistema educativo, mas sem sucesso (Amaral et al, 

                                                           
3
 Comissão das Comunidades Europeias (2003). O Papel das Universidades na Europa do 

Conhecimento. Bruxelas. 
4 Reviews of national policies for education- tertiary education in Portugal, EDU/EC(2006)25 
5 A teoria do capital humano, fundada em 1963 por Theodore Schultz, vislumbrava a educação 
como um pressuposto de desenvolvimento económico e individual. Através da aprendizagem 
de comportamentos específicos, o indivíduo, estava a valorizar-se a si próprio, assim como, a 
contribuir para o aumento da produtividade económica através das suas qualificações. A 
acumulação de conhecimento tinha um “valor económico”.   

Ano 

Ensino Público 

Total 

Ensino não Público 

Total 

Universitário Politécnico Universitário Politécnico 

1998/99 158 850 80 007 238 857 89 361 28 572 117 933 

1999/00 164 722 90 286 255 008 88 190 30 574 118 737 

2000/01 171 735 101 795 273 530 82 979 31 194 114 173 

2001/02 176 303 108 486 284 789 79 908 31 904 111 812 

2002/03 178 000 112 532 290 532 77 109 33 190 110 299 

2003/04 176 827 111 482 288 309 73 708 33 046 106 754 

2004/05 173 897 108  376 282 273 67 157 31 507 98 664 

2005/06 171 575 103 946 275 521 61 740 30 051 91 791 

2006/07 169 449 105 872 275 321 60 659 30 749 91 408 



2002). Na fase pós revolução de 1974, a teoria do capital humano foi repensada, mas 

numa perspectiva mais colectiva. A educação era considerada como produtora de 

efeitos positivos não só para o indivíduo mas, também, para a sociedade. Considerou-

se a educação como um bem público, pelo qual o Estado deveria intervir e 

responsabilizar-se na perspectiva de assegurar um desenvolvimento mais igualitário da 

sociedade portuguesa.  

 No final dos anos 80, inícios dos anos 90, com o surgimento da nova gestão 

pública o papel do estado na educação também foi repensado. Os governos, ainda 

hoje, baseiam-se na teoria do Capital Humano para sustentar as suas medidas 

políticas inspiradas no managerialismo. Os ganhos da educação e da aquisição do 

saber passam a ser vislumbrados numa perspectiva individual. O Estado tende a 

diminuir a sua acção, a retirar-se nas políticas sociais e a alterar as suas políticas de 

financiamento. De alguma forma, esta conduta do estado resulta da mudança nas 

representações da educação, cada vez mais vista como um bem privado (van Vught, 

1997). 

Actualmente, as instituições de ensino superior interiorizam a ideia de que devem 

responder reactivamente às pressões sociais e, sobretudo, às pressões económicas. 

Numa sociedade, onde ocorrem constantes mudanças, e onde se consagra um ciclo 

virtuoso de criação, transferência e utilização de conhecimento, dominado pela ideia 

de utilidade económica, as universidades são cada vez mais interpretadas como 

existindo em função da necessidade de corresponder às exigências dos seus 

stakeholders. Emergem como valores dominantes e hegemónicos a adequada 

preparação para a inserção e integração na vida activa e no mercado de trabalho, 

assim como, a disponibilização de conhecimentos e ferramentas para a resolução de 

situações novas. São vários os desafios colocados às universidades: massificação, 

globalização e diversificação (ao nível do perfil dos académicos e estudantes6).  

 As universidades tendem a abandonar o princípio “a universidade tem uma 

missão” traduzida num compromisso com a democratização do ensino superior 

passando a assumir um objectivo duplo: a formação/ensino; a responsabilização pela 

eficiência dos processos de ensino/aprendizagem e a educação para o 

desenvolvimento social e a cidadania, tal como apontado pela UNESCO (1998)7. Esta 

nova visão conduz a mudanças nas formas de organização e intervenção das 

universidades, tal como Magalhães (2001:209 citado por Santiago, 2004:53) nos sugere: 

                                                           

6 Hoje, os académicos para além de professores e investigadores prestam serviços de 
consultoria ao exterior. Os estudantes são progressivamente mais diversificados, a nível de 
nacionalidade, cultura e faixa etária.   
7  No seu relatório, a UNESCO, afirma que as Universidades são instituições responsáveis pelo 
desenvolvimento pessoal e social dos cidadãos. Às universidades são exigidas, não a criação de 
profissionais, mas sim a construção e preparação de cidadãos activos e com fáceis 
capacidades de adaptação e intervenção na sociedade.   



 
“ (…) A substituição do discurso de legitimação da narrativa Humboldtiana-
Newmaniana pela emergência da narrativa empreendedora como um 
discurso de legitimação para a redefinição do ensino superior tanto a nível 
político como institucional. Simultaneamente, a narrativa moderna com os 
conceitos fundamentais: Homem, Verdade e Estado estão a dar lugar à 
performance económica baseada na nova narrativa, cujos conceitos 
fundamentais passam a ser: os “recursos humanos”, a “utilidade económica”, a 
“relevância” e a “eficiência”. A redefinição está a instituir-se nos países 
ocidentais que estão a desenvolver processos e padrões sociais a nível político, 
económico e sociocultural pós industriais”.  
 
A passagem de um modelo humboldtiano para um modelo mais próximo do 

mercado, pressupõe a assumpção da ideia de que a universidade assume uma 

missão empreendedora (auto-financiada e responsável pelo desenvolvimento das 

suas próprias funções e, em parte, da procura dos seus próprios recursos). Esta 

passagem implica a concessão de autonomia às IES, nomeadamente, a nível 

financeiro, mas consequentemente faça também as IES procurarem novas fontes de 

financiamento. Estabelecem-se, assim, relações de concorrência entre universidades 

com a institucionalização de um clima de competição por mais e melhores alunos e 

pela colocação dos mesmos no mercado de trabalho e por fundos. Na óptica 

managerialista, o estudante deixa de ser visto como cidadão, que está a usufruir de 

um direito, e passa a ser vislumbrado como um cliente, comparticipando nos custos do 

serviço que ‘consome’. As limitações orçamentais e as pressões para contemplar as 

necessidades da sociedade, em particular as económicas, também aumentam.  

No que concerne às actividades de investigação, é certo que, as pressões 

externas estimulam estas actividades, e consequentemente, impulsionam o 

desenvolvimento cultural, social e económico da sociedade. No entanto, estes 

interesses externos são susceptíveis de tornar as universidades mais dependentes 

financeiramente e de submeter o seu quadro normativo ao exterior. A figura de 

‘docente empreendedor’ começa a acentuar-se entre os actores académicos e a 

lógica de trabalho académico tradicional a ser dissolvida (Santiago et al, 2003:90). Os 

académicos começam a alterar os seus comportamentos e a utilizar valores e práticas 

que até aí lhes eram estranhos – controlo externo das suas actividades: controlo dos 

custos, envolvimento em actividades empreendedoras e comerciais entre outros.  

A adopção das práticas managerialistas nas IES é fulcral para que estas 

reconfigurassem a sua missão e objectivos. A busca pela diversificação das formas de 

financiamento e as crescentes pressões exteriores, podem conduzir a que estas 

valorizassem as questões económicas e se afastassem da sua tradicional missão. 

Todavia, podemos afirmar que a mudança nas IES portuguesas não tem sido tão 

profunda quanto a politicamente esperada, assumindo configurações híbridas que 

combinam as lógicas tradicionais com as lógicas gestionárias. De facto, apesar da 



adesão à retórica da NGP, as IES ainda incorporam princípios académicos 

tradicionais, pelo menos do ponto de vista das percepções manifestadas pelos 

académicos sobre as suas estruturas de governação, o ensino e a investigação 

(Santiago & Carvalho, 2004:18). Muitos académicos, incluindo responsáveis pela 

administração central e intermédia das IES, têm resistido ao apelo da NGP, incorporam 

elementos desta nas suas práticas ou mesmo ignoram-na, tentando preservar as 

referências que constituem a sua identidade ‘tradicional’ (Santiago & Carvalho, 2004; 

Santiago, Carvalho, Amaral & Meek, 2006)  

A inclusão de conceitos de gestão na sua linguagem não implica que os 

académicos tenham aderido à NGP. A linguagem de gestão é utilizada de uma forma 

instrumental para a obtenção de determinados objectivos. Não traduz, 

obrigatoriamente, uma mudança de valores. Aliás, tal como acontece ao nível 

institucional. É possível que a adesão à linguagem da gestão pelas IES não 

corresponda totalmente às práticas institucionais globais, mas tão só exprima a 

necessidade de socialmente mostrar um alinhamento com a ‘modernidade’ com o 

objectivo de preservar o prestígio social e de evitar a marginalização no campo do 

ensino superior.  

Importa, igualmente, reflectir, sobre os potenciais efeitos destas mudanças nos 

estudantes. Constitucionalmente o acesso ao ensino superior é um direito de todos os 

indivíduos que possuam as habilitações legalmente exigidas ou que realizem provas 

especiais de acesso que comprovem a sua capacidades para frequentar 

determinados programas de formação. Ora, a concepção do ensino superior como 

um bem privado, não como um bem público pode limitar o acesso a estudantes das 

classes populares e detentores de capital económico e social mais débil. Neste caso, 

o carácter de bem privado do ensino superior é susceptível de aprofundar as 

desigualdades sociais. A transformação do ensino superior em ‘negócio’ sobrepondo 

os objectivos económicos aos objectivos sociais e culturais representa, de certa forma, 

um recuo nos esforços de democratização que, em Portugal, tinham vindo a ser feitos 

até ao final dos anos noventa.  

À medida que as fronteiras entre a universidade e a sociedade se 

desmoronam, aumenta a probabilidade das universidades se embutirem no seu 

contexto social e económico e entrarem definitivamente no mundo dos negócios 

(Magalhães, 2006:30). A educação foi sempre considerada como um bem público e 

afastada de finalidades mercantis. A necessária qualificação de uma massa crítica, 

mais habilitada a participar no processo de construção social, cultural e económica 

do país, pode, eventualmente, ser travada pela mercantilização do ensino superior. 

Em suma, o acesso à educação, em geral, e ao ensino superior em particular, é, 

também, um direito cívico. 



4. Governação e Gestão das IES 

Tal como a maioria dos países da OCDE, Portugal tem vindo a reconfigurar as 

estruturas de governação e gestão no Ensino Superior, com a justificação dos novos 

desafios e o aproveitamento de novas oportunidades de mercado das IES. Como já foi 

supra mencionado, espera-se que, as IES se mostrem em sintonia com as necessidades 

sociais e económicas do mercado e da sociedade, de forma a enfrentar melhor um 

ambiente económico cada vez mais globalizado e complexo. Mas afinal, do que 

falamos quando nos referimos ao termo governação e gestão?  

Roderick Rodes (1996) distingue estes termos, caracterizando o primeiro como 

sendo muito polivalente, uma vez que atravessa diferentes áreas, economia, ciência, 

entre outras. No contexto que estamos analisar, o termo “governação” envolve a 

acção de órgãos executivos e assembleias8. Já o termo “gestão” é mais orientado 

para as técnicas e estratégias a utilizar no alcance de determinados objectivos, 

envolvendo sobretudo a direcção geral das instituições.  

Anteriormente à reforma do ensino superior, as universidades da Europa 

ocidental eram controladas pelo governo central, do qual dependiam para as 

decisões mais elementares, pelo que a primeira medida resumiu-se na concessão da 

autonomia e desregulamentação das suas actividades (Magalhães, 2001; Santiago, & 

Carvalho, 2004). Assim se abriu caminho à competição entre as instituições 

universitárias (Rocha, 2000).  

No caso português, a governação das universidades e politécnicos são definidas 

por lei. Actualmente as universidades e os politécnicos públicos têm em comum, o 

facto dos académicos e os funcionários serem funcionários públicos e, como tal, os 

salários são definidos, uniformemente, a nível nacional. Quanto aos órgãos de 

governo, as suas estruturas vão mudando consoante a designação de instituição 

académica. No entanto, o princípio fundamental da sua edificação reside na 

colegialidade que confere um forte poder aos profissionais no processo de tomada de 

decisão. Segundo Rocha (2000), não se pode confirmar a existência de um sistema 

universitário único, por isso a diversificação da governação está dependente das 

estruturas e culturas diferentes, bem como da diferente articulação dos objectivos que 

constituem o suporte do sistema universitário. 

Com a introdução da NGP/Managerialismo, “a maioria das contribuições para a 

discussão pública em curso aponta no sentido do estabelecimento de órgãos de 

governo mais fortes ao nível de topo e ao nível das unidades orgânicas o que significa 

um papel mais importante do Reitor/Presidente” (Gomes, 2003). Contudo, esta 

tendência passa ser acompanhada por um forte estímulo à autonomia académica, o 

que configura a metáfora da centralização da descentralização (Reed, 2002). No 

                                                           

8 http://ec.europa.eu/governance/index_en.htm 



entanto, na maioria dos países, o debate gera-se em torno do equilíbrio a alcançar 

entre a autonomia e a capacidade institucional, bem como, da capacidade de 

resposta e de prestação de contas à comunidade e aos governos. “A tendência é 

inegavelmente entre entendimentos ou acordos entre instituições e governos, uma 

tendência para a redução ou eliminação de micro gestão pelo governo”9. 

Em 2007, a imposição de um novo modelo de governação das instituições de 

ensino superior RJIES (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior - Lei n.º 

62/2007 de 10 de Setembro) legitimou-se na necessidade de tornar as IES mais eficazes 

e eficientes de forma a responder mais plenamente aos desafios colocados pelo novo 

meio ambiente onde o ensino superior é suposto operar. O novo regime prescreve 

claramente quais as funções dos órgãos de governo e gestão que configuram um 

afastamento do modelo colegial e uma maior concentração no topo. O conselho 

Geral tem a função de supervisão das actividades e do funcionamento da instituição, 

bem como, delinear uma estratégia de longo prazo da instituição que seja compatível 

com as finalidades e objectivos definidos nacionalmente para o ensino superior. Este 

conselho é composto por membros eleitos, não podendo interferir nos assuntos do 

reitor/presidente, nem nos assuntos que competem a outros órgãos. Já o Conselho de 

Gestão “tem o direito de obter toda a informação de gestão que entenda relevante 

para a sua análise do funcionamento da instituição, o que implica a sua capacidade 

para ordenar auditorias de gestão a toda a instituição” (Gomes, 2003.). Relativamente 

à representatividade estudantil nos órgãos de governação e gestão das IES, o novo 

RJIES diminuiu o número de estudantes nestes órgãos, mantendo apenas o princípio 

da paridade no Conselho Pedagógico (órgão que apenas mantém as funções 

consultivas anteriores). Embora de forma bastante ténue, esta diminuição tem sido 

contestada por alguma massa crítica estudantil.  

No seguimento das constantes mudanças ocorridas nas estruturas de ensino 

superior (financiamento, acção social, qualidade e avaliação, entre outros) e das 

mudanças legislativas daí adjacentes, Boaventura Sousa Santos (2003)10 afirma que o 

que está na base de todas as modificações é a aplicação da globalização neo-liberal 

ao sistema de ensino superior. O mesmo autor defende, mesmo, a existência de uma 

crise no sector universitário público, exposta em três vertentes: crise de hegemonia, 

crise de legitimidade e crise institucional. Por crise de hegemonia, Santos entende-a 

como o resultado de um desajuste entre as funções tradicionais de universidade 

(centro de prestigio social, produção de alta cultura, pensamento crítico e 

                                                           

9 Reviews of national policies for education- tertiary education in Portugal, EDU/EC(2006)  
10 Apresentado também em SANTOS, B. (1989). Da Ideia de Universidade à Universidade de 
Ideias. Revista Crítica de Ciências Sociais. Junho 1989, nº 27/28,pp 1-62 e Santos. B (1994). Pela 
Mão de Alice. O Social e o Político na Pós-Modernidade. 7ª Edição, Porto: Edições 
Afrontamento. 



conhecimentos exemplares, indispensáveis para a formação de elites) e as funções 

que lhe foram atribuídas ao longo do século XX (produção de padrões culturais 

médios e de conhecimentos instrumentais úteis para formar mãos de obra 

qualificada). A universidade não consegue responder às novas exigências sociais. No 

que concerne à segunda crise, para Santos, esta acontece quando há contradição 

entre a hierarquização dos saberes especializados e as exigências sociais e políticas. 

As classes populares contestam as restrições no acesso, exigem uma universidade 

democratizada e com igualdades de oportunidades para os seus filhos. A terceira 

contradição, traduz-se no conflito entre a autonomia institucional na definição dos 

valores e objectivos da universidade e a pressão para a produtividade social, com o 

incremento de valores de cariz empresarial, nomeadamente o de responsabilidade 

social e de eficácia.  

Assim, a expansão do sistema de ensino superior, as novas solicitações sociais e, 

consequentemente, as modificações que estas vão prescrevendo, fazem com que 

aconteçam, também, mudanças nos papéis dos estudantes. Questão que será 

reflectida no ponto seguinte.  

 

5. A evolução das concepções de ES e as potencias implicações para a presença, 

representações e papéis sociais dominantes dos estudantes no ES 

Como vimos atrás, nas últimas década têm ocorrido diversas mudanças, quer a 

nível internacional, quer a nível nacional, nas políticas educativas e no sistema de 

ensino superior. Tais mudanças implicam evidentes alterações no papel do Estado 

face ao sistema, bem como, na (re)composição social da população estudantil nos 

seus valores, práticas e níveis de participação nas instituições de Ensino Superior. 

É certo que as concepções de ensino superior foram mudando ao longo dos 

tempos. Não obstante, as universidades serão sempre consideradas como espaços de 

exploração e partilha de saber, embora, as percepções sobre a sua relevância e 

influência na sociedade tenham sofrido alterações. Ainda hoje, se discute qual a 

verdadeira importância do ensino superior para a sociedade. Esta questão levanta, 

simultaneamente, outras questões, nomeadamente, de cariz económico.  

A relevância social e cultural das universidades está a dissipar-se, em 

contrapartida, a relevância económica está a fortalecer-se. O ensino superior tem 

vivido sob o impacto do capitalismo neoliberal, que dá espaço à concepção de 

papéis circunscritos na lógica da mercantilização. As concepções tradicionais de 

ensino superior tradicionais tendem, cada vez mais a ser ignoradas nas novas políticas 

managerialistas de reconfiguração do sistema e das instituições.  

Com a disseminação da retórica associada à NGP, os estudantes são, assim, 

premiados com um novo estatuto: cliente. “O ensino passou de constituir um direito a 



ser um serviço, as universidades, as fornecedoras desses serviços (…) e os alunos 

assumem, de forma crescente, o papel de clientes” (Amaral e Magalhães: 2001:7). A 

designação de “cliente” remete para uma forte conotação que se confronta com o 

direito de consumidor, pois pressupõe que o aluno frequenta a universidade para 

receber um produto ou comprar um serviço. A visão é meramente mercantil, não 

educacional. Quando a educação superior é apenas alcançável através da dispensa 

de determinadas quantias monetárias, esta deixa de ser acessível a inúmeros 

cidadãos. Deixa de ser um serviço e passa a ser um bem. Tal concepção coloca em 

causa a noção fundamental do “Estado de Providência”, de que a educação é um 

direito de todos os cidadãos, com igualdade de oportunidades.  

Em suma, estas novas concepções alteram, como vimos, o papel dos 

estudantes nas IES. Estes deixam de ser percepcionados como actores institucionais, 

com potencial para desenvolver uma posição activa enquanto co-participantes no 

processo de aprendizagem e co-produtores do conhecimento, para passarem a ser 

percepcionados ‘actores do consumo’. Contudo, na prática, não é possível sustentar 

que esta percepção esteja disseminada entre os académicos. Por exemplo, no estudo 

de Santiago e Carvalho (2004: 437), um dos entrevistados por estes autores resiste à 

visão do ‘estudante consumidor’. E insiste, embora numa linguagem modernizada, 

naquilo que, neste processo de ensino/aprendizagem, sempre constituiu o núcleo 

central da ‘filosofia’ da Universidade – a intervenção no desenvolvimento das 

estruturas cognitivas dos estudantes, a fim de construírem, independentemente, uma 

forma de pensamento que permita a aquisição de competências e a formulação de 

soluções para problemas.  

 
“Os estudantes universitários devem aprender a aprender de tal forma que lhes 
permita estar envolvidos na aprendizagem ao longo da vida. Aprender a 
aprender é aprender a pensar e resolver problemas por eles mesmos (…) A 
universidade deveria preparar as pessoas para a vida, isto a um nível superior 
(…) as pessoas devem estar preparadas para inovar e para resolver problemas 
(…)”. 

             
            (Santiago e Carvalho, 2004:437)  

   
 No que concerne à participação estudantil nos órgãos de gestão, de alguma 

forma, esta segue a lógica anteriormente descrita. A participação dos alunos é 

efectivamente reduzida com o novo Regime Jurídico de Instituições de Ensino Superior 

(RJIES). Os órgãos de gestão passam a poder incorporar entidades externas à IES. Este 

facto potencia a gestão da IES baseada em interesses próprios das empresas que 

poderão contrapor-se ou substituir-se aos interesses dos alunos. Os interesses das 

empresas podem não ser compatíveis com os desígnios do ensino superior, o que 

poderá colocar em causa a gestão democrática das escolas.   



 

  

CCaappííttuulloo  IIII  ––  DDeessiigguuaallddaaddeess  ddee  ggéénneerroo  nnoo  eennssiinnoo  ssuuppeerriioorr  

 

Neste capítulo é abordado o conceito de género no sistema de ensino 

superior, apresentando o processo de evolução da participação e das 

representações do género feminino neste sistema. A partir da revisão bibliográfica e 

da análise de dados estatísticos oficiais, é inicialmente realizada uma breve descrição 

do conceito de género. De seguida, é apresentada uma caracterização sucinta do 

processo de Feminização do ensino superior a nível internacional e nacional, sendo 

enfatizadas as questões relacionadas com o acesso das mulheres à frequência de 

cursos superiores e com a importância que a universidade representa para a 

promoção de igualdade de género nas sociedades. Neste âmbito apresentamos dois 

exemplos de feminização em dois países culturalmente distintos: Reino Unido e Irão.  

 

1. O conceito de género 

Ao apresentar uma análise sobre a participação estudantil de uma categoria social 

específica – estudantes do sexo feminino – torna-se pertinente demonstrar que os 

conceitos sexo e género são distintos. Os dois conceitos – sexo e género, no senso 

comum são susceptíveis de serem utilizados como sinónimos. Porém, diversos autores 

(Kimmel, 2004; Vianna e Ridenti, 1998; Trigueiros et al, 2001; Poeschl et al, 2004) 

dedicaram-se ao esclarecimento e à apresentação de definições que permitem 

compreender as diferenças entre os conceitos.  

Sendo assim, segundo Trigueiros et al (2001) podemos afirmar que o conceito de 

sexo corresponde às características biológicas do ser humano, é um dado natural e 

histórico. Através do sexo, homens e mulheres são biologicamente separados e 

classificados. Por sua vez, o conceito de género, é mais lato, não se cingindo apenas a 

uma classificação biológica. Género traduz-se numa construção social que assume 

diversos estereótipos de feminilidade e masculinidade. Relaciona-se não apenas com 

as diferenças sexuais, mas, engloba também, as representações sociais e culturais, os 

valores e atribuições sociais. Em suma, o termo género reporta-se às características 

socialmente estereotipadas como sendo próprias de homens e de mulheres (Trigueiros 

et al, 2001).  

Após a distinção entre estes dois conceitos prosseguimos com a nossa análise, no 

ponto seguinte, abordando a evolução da representação feminina no sistema de 

ensino superior em dois contextos distintos: internacional e nacional.   

 
2. Feminização do Ensino superior no contexto internacional 



Estudos realizados demonstram que ao longo de vários séculos a população 

feminina tinha uma representatividade pouco expressiva ao nível do ensino superior. 

Os Estados Unidos foram os pioneiros a abrir portas à entrada das mulheres no Ensino 

Superior, contudo apenas em 1869, na universidade de Londres, é que se torna 

possível a frequência de mulheres numa instituição de ensino superior. Não obstante, 

as aulas para homens e mulheres eram leccionadas separadamente, e realizavam-se 

exames exclusivos para mulheres (Santiago, 2004:61, citando Neal (1998)). As mulheres 

eram desacreditadas e sentiam muitas dificuldades para conseguir aceder ao ensino 

superior. As próprias famílias e o sistema de ensino secundário, que se distinguia por ser 

demasiado sexista e selectivo, constituíam-se como barreiras e factores de resistência 

para a abertura das universidades às mulheres (Woodwart & Ross, 2000:32). Os valores 

patriarcais dominantes nas sociedades permitiam que a mulher perspectivasse o 

casamento como a sua preocupação primordial, em detrimento da sua formação e 

do seu desenvolvimento intelectual. 

Segundo Santiago (2004), reportando-se a Neal (1998), a entrada das mulheres 

no ensino superior, de forma significativa – enquanto estudantes e docentes -  

aconteceu, apenas, após a segunda guerra mundial. No advento pós segunda guerra 

mundial, as portas das universidades foram abertas para as mulheres mas, também, 

para outros grupos “alternativos”11. As políticas governamentais implementadas, na 

época, preconizavam um amento do controlo estatal no sentindo do ensino superior 

acompanhasse as exigências do mercado.  

Sarah Neal (1998:27, citada por Santiago, 2004:61), refere mesmo que a 

preocupação central era “uma radical expansão na ciência e tecnologia para ir de 

encontro às necessidades da economia”. Nomeadamente, no Reino Unido, com a 

publicação do Relatório de Robbins (1963), verificou-se um acentuado aumento de 

alunos inscritos no Ensino superior. Entre a década de 1950-1960, o ensino superior 

contava com 85 000 estudantes inscritos. Em 1960, o número aumentou para 108 000 

estudantes, em 1970, o ensino superior já era composto por 443 000 estudantes 

(Relatório de Robbins (1963) citado por Santiago, 2004:62). É útil notar que este último 

valor congrega estudantes oriundos de universidades, colégios de educação e 

politécnicos12. Após o início dos anos setenta, o governo de Margareth Tatcher, definiu 

novas políticas governamentais para o sector educativo. As novas regras 

intervencionistas provocaram grandes cortes financeiros, e consequentemente, um 

                                                           

11 O termo “grupo alternativa” é amiúde utilizado na literatura para designar vários tipos de 
aluno, incluindo, as mulheres, trabalhadores-estudantes e minorias étnicas. O uso deste termo 
evita, nas perspectiva dos autores, descrever os estudantes sem atribuir uma conotação 
negativa. 
12 O sistema binário de ensino superior (universidades e politécnicos) foi implementado, no 
Reino Unido pela White Paper (1963), A Plan for Politechnics and other Colleges (Neal, 1998:23, 
citado por Santiago, 2004).  



abrandamento da expansão do ensino superior. O número de mulheres no ensino 

superior superou o número de homens. O estabelecimento da hipótese de estudar em 

regime part-time foi fulcral para as mulheres donas de casa, aderissem 

significativamente a esta nova oportunidade. Numa perspectiva global, podemos 

afirmar que noutros países europeus, tal como no Reino Unido, foi também muito visível 

o aumento no número de alunos (Halsey, 2001 citado por Santiago, 2004:63). Pode-se, 

também, argumentar, a nível internacional, que as mulheres estavam e continuam a 

estar, maioritariamente, associadas a determinadas áreas académicas que se 

enquadram nos estereótipos de ocupação de género, definidos pela sociedade - 

como é o caso das humanidades ou ciências sociais (Halsey, 1992:101, citado por 

Santiago, 2004:64).  

O acesso das mulheres ao ensino superior constitui-se, assim, como um elemento 

fulcral para a vida profissional destas. As características subadjacentes ao status da 

mulher no mercado de trabalho, acompanharam as tendências neste sector do 

ensino. Após a conclusão dos estudos de nível superior, a mulheres, desempenhavam 

actividades profissionais ligadas à sua formação. Na época, a própria sociedade 

partia da premissa que as mulheres eram menos produtivas que os homens, existindo 

então, trabalhos ditos “ masculinos” e “femininos” (Ferreira, 2002:36). A divisão 

funcional (e sexual) do trabalho, associada a legislação elaborada para o efeito, a 

construção ideológica e social sobre os papel da mulher e o próprio sistema 

educativo, conduziram as mulheres para a ocupação de cargos funcionais de baixa 

categoria, com escassa autonomia e poder de decisão, e ainda, baixos salários 

(Ferreira, 2002:39). 

Todavia, esta situação não é visível em todo o globo. No caso do Irão, a entrada no 

mercado de trabalho não reveste as mesmas características que na maioria dos 

países. As matrículas femininas no ensino superior, continuam a aumentar. As mulheres 

muçulmanas estão a utilizar o ensino superior como um instrumento para alterar o seu 

estatuto social. A universidade, neste país, é percepcionada pelas mulheres como uma 

esfera de esperança, um refúgio, lugar de liberdade, oportunidade de encontrar 

marido e de alcançar independência financeira. Na expectativa de se libertarem das 

restrições familiares, de encontrarem marido e possibilidade de entrar no mercado de 

trabalho, as muçulmanas estão cada vez mais a ingressar em cursos superiores 

(Shavarini, 2005:329). Após a conclusão de estudos, as muçulmanas formadas retornam 

a casa e às actividades domésticas. Os seus conhecimentos intelectuais são 

adormecidos, sem ter em conta que estes podem contribuir para o futuro e para o 

desenvolvimento do país. Existe um consenso quanto ao vislumbramento da educação 

superior como possibilidade das mulheres se tornarem melhores mães e melhores 

esposas (Shavarini, 2005:344). Os debates parlamentares debruçam-se essencialmente 



sobre questões associadas às quotas da participação feminina nas IES, em vez de 

reflectirem sobre uma forma de identificação e promoção de áreas “mercantis” 

adequadas às mulheres (Shavarini, 2005:344).  

Em termos globais, efectivamente, tem havido uma proximidade histórica entre as 

mulheres e a academia. A carreira feminina nas universidades aconteceu de uma 

forma gradual, que se deveu, sobretudo, à sua entrada tardia no ensino superior. 

Todavia, no século XX, esta situação reverteu-se e o avanço da mulher na carreira 

académica constitui-se como um ‘fenómeno’, consequência do significativo aumento 

de matrículas femininas no ensino superior. Hoje, as mulheres já ocupam lugares de 

topo nas universidades, apesar de ainda ser em reduzida escala (Santiago, 2004:71).  

 

3. Feminização do Ensino superior no contexto nacional 

A feminização do ensino superior português não aconteceu de uma forma 

linear. Durante alguns séculos a descriminação na educação com base no género foi 

permanente. No momento da criação de escolas primárias (final do século XVIII), as 

primeiras escolas acolhiam apenas membros do género masculino. Em 1936, o Estado 

apresentou interesse em estipular a escolaridade obrigatória, mas não contemplou a 

criação de escola pública para raparigas (Araújo, 2000:48). Apenas em 1878, com a 

reforma educativa, é que a escola pública para ambos os géneros é instituída. Na 

perspectiva de Arnot (1982:25) o alargamento da educação para as mulheres deveu-

se ao facto de estas passarem a ser “vistas como um bem nacional” cuja educação 

era necessária para o futuro do país. Nesta altura, procurou-se conservar a ideologia 

de ‘diferenciação do género’ e de ‘domesticidade’ do género feminino (Arnot, 

1982:23-26). Os homens, através da sua formação, adquiriam competências para 

desenvolver actividades da esfera pública. As mulheres eram preparadas para 

desempenhar tarefas domésticas (ibid.:27). 

Na era moderna, as questões relacionadas com a abertura do ensino superior 

ao género feminino e a outras classes sociais foram silenciadas. Durante um longo 

período, as mulheres mantiveram-se afastadas do universo académico. Apenas após 

a segunda guerra mundial se verifica a entrada de mulheres no ensino superior. 

Contudo, estas continuam a ter um papel muito discreto, mesmo quando as 

universidades começam a desempenhar um papel central no desenvolvimento 

económico. Em Portugal, segundo Vieira (1995) e Santiago (2004) a tendência para o 

crescimento da representatividade da população feminina é visível ao longo da 

década de 60. No ano de 1960/61 o sexo feminino representava 10.6% da população 

estudantil, dez anos depois esta percentagem subiu para 18.8%. Na década de 80, 

tanto no sector público como no sector privado, o número de alunos inscritos 

aumentou substancialmente. As mulheres foram, em parte, as maiores responsáveis 



por este substancial aumento. As mulheres ‘invadiram’ claramente as universidades, 

quer no valor total de inscritos, quer valor de alunos inscritos pela primeira vez. Em 1990 

as mulheres representavam uma taxa de participação de 37.1% ligeiramente inferior 

em 1996 de 36.3% para se situar nos 36,9% no ano seguinte como podemos verificar na 

tabela nº 3.  

 

Tabela nº 3: Evolução da presença das mulheres no conjunto dos alunos do ensino 

superior entre 1960-1997 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Fonte: Estatísticas da Educação – INE/ME, 

citado por Santiago (2004) 

 

Em suma, a história do ensino superior é longa, desenrolando-se num percurso 

de várias críticas e de impulsos de inovação. Passou-se de um modelo tradicional, de 

universidade, onde as mulheres se confrontavam com dificuldades de inclusão, para 

um modelo de gestão instrumental e tecnocrático onde, apesar de tudo, a 

segregação continua a ter lugar. É também de questionar qual a actual posição das 

mulheres estudantes na academia. Quais as implicações que estas sentem com os 

desafios decorrentes do novo modelo de gestão e como vislumbram as potenciais 

mudanças pessoais e profissionais. Com um intuito de melhor compreender esta 

questão, mais à frente, iremos abordar a questão do género na academia, no âmbito 

das Associações de Estudantes. Contudo, para já, focaremos a nossa atenção no 

estudante e nos laços associativos criados na academia.   

 

  

CCaappííttuulloo  IIIIII  ––  AAss  AAssssoocciiaaççõõeess  ddee  EEssttuuddaanntteess  ee  oo  aassssoocciiaattiivviissmmoo  eessttuuddaannttiill  

nnaa  aaccaaddeemmiiaa  

Neste capítulo pretendemos dar a conhecer melhor as características que 

definem o perfil do estudante na actualidade. É apresentado um breve resumo das 

Ano Mulheres (%) 

1960-61 10.6 

1970-71 18.8 

1980-81 27.4 

1990-91 37.1 

1996-97 36.3 

1997-98 36.9 



características socioeconómicas dos estudantes, com ênfase na participação e no 

associativismo. De seguida, com o propósito de dar conta das origens do 

associativismo, dedicaremos a nossa atenção a esta questão e, em particular, ao 

associativismo estudantil.  

 
1. Perfil do Estudante Português 

Nos últimos anos, a evolução do ensino superior incluiu, também, alterações nos 

estudantes. A abertura do ensino superior impulsionou, inevitavelmente, a 

diversificação social dos indivíduos e o leque caracterizador dos mesmos. O 

alargamento do ensino superior ao sector privado e a criação de um sistema binário, 

constituíram os grandes marcos de crescimento do sistema de ensino superior 

português. O número de estudantes aumentou exponencialmente no espaço de uma 

década. Neste âmbito, torna-se pertinente analisar qual o significado do conceito 

estudante. Lipset (1967), na sua obra “Student Politic” afirma que estudante é um 

conceito existente desde a idade média, e que se caracteriza por um estado 

transitório com a duração limitada, e no qual o indivíduo se encontra isento de 

responsabilidades financeiras e sociais, e a um controlo exterior.   

Diversos estudos têm sido realizados para caracterizar o perfil do estudante do 

ensino superior português. Contudo, da panóplia de bibliografia consultada, 

consideramos o relatório da Direcção Geral do Ensino Superior e o estudo de Martins 

et al (2005) como referências primordiais da análise que expomos. Desta forma, de 

seguida, apresentamos, de uma forma breve, as características socioeconómicas dos 

estudantes, bem como, as suas práticas no campo político: associativismo e 

participação política. 

 

1.1 Características Sócio-económicas dos estudantes universitários 

A população estudantil, no momento de entrada no ensino superior é 

sobretudo marcada por uma trajectória de formação generalista, orientada para o 

prosseguimento de estudos (Martins et al: 2005:22). Importa saber qual o nível de 

experiência profissional adquirida antes da sua frequência da universidade. Da análise 

efectuada por Martins et al (2005), podemos observar que apenas 1/5 dos estudantes 

tiveram algum tipo de experiência ou formação profissional, não havendo diferenças 

significantes entre os sexos. Os dados analisados confirmam que os jovens da 

actualidade optam por aprofundar a sua formação ao nível superior em detrimento 

da construção de uma vida familiar. O estado de solteiro é o estado civil mais comum 

entre os estudantes universitários. Em Portugal 92,9% dos estudantes do ensino superior 

ainda não viveram nenhuma experiência conjugal, optando por permanecer nos 

contextos familiares de origem (mais de 50%), não existindo diferenças relevantes entre 

os sexos (Martins et al: 2005:32). Os jovens tendem a prolongar a sua vida de solteiros e 



viver em casa dos pais mesmo após o início da sua vida profissional. Todavia, as 

diferenças são notórias quando relacionados o escalão etário com o peso da vida 

conjugal. À medida que a idade aumenta, os estudantes, tendem a vivenciar 

experiências conjugais e a sair de casa dos pais (Martins et al: 2005:32). 

No contexto europeu, o aumento das qualificações dos indivíduos torna-se 

uma prioridade dos Governos. Entre as várias políticas de incentivos ao aumento de 

qualificações, o apoio monetário revela-se um impulsionador crucial para o 

prosseguimento de estudos. Em 2004, cerca de 24.4% dos estudantes portugueses 

beneficiaram de apoio directo do Estado, e 22,4% recebiam bolsa de estudos. Este 

apoio financeiro e social dirigia-se, fundamentalmente, aos estudantes do 1º ciclo de 

estudos (Martins et al, 2005: 45). Neste contexto, as diferenças de género são notórias. 

São as mulheres que mais beneficiam de apoios estatais. Esta situação não deve ser 

encarada com espanto, pois, esta situação prende-se com o facto do género 

feminino possuir um peso maior no total de estudantes do ensino superior, e da 

abertura das universidades a estudantes economicamente mais desfavorecidos. 

Os estudantes não trabalhadores, ou estudantes a tempo inteiro, representam 

cerca de 80% do total de indivíduos matriculados no ES. O segmento de estudantes 

que conciliam a vida académica com uma vida profissional activa, desempenhando 

actividades remuneradas é, ainda, minoritário (Martins et al: 2005:29) sendo os 

estudantes trabalhadores os que menos beneficiam de apoios monetários públicos. 

Contudo, quando os recebem, tendem a auferir quantias superiores aos restantes 

colegas (Martins et al: 2005:53). Alunos que se auto-caracterizam como trabalhadores-

estudantes provêem, essencialmente, das áreas ligadas às Ciências e Saúde. Por sua 

vez, são os estudantes destas áreas que auferem maiores salários (Martins et al: 

2005:55). Cerca de 50% dos estudantes das áreas da Saúde auferem rendimentos, 

iguais ou superiores, a 1100€, em termos médios. A família ou o cônjuge, tornam-se 

assim, a principal fonte monetária dos estudantes, sendo a principal e a maior fonte de 

financiamento dos estudantes portugueses. Se analisarmos a relação entre a 

actividade profissional remunerada e a área de estudos frequentada, podemos 

verificar que nos 52% dos estudantes trabalhadores está maioritariamente 

representado o sexo masculino sendo os estudantes homens os que mais combinam as 

actividades de estudo com as profissionais (Martins et al: 2005:64). 

Todos os estudantes, possuem despesas decorrentes da sua frequência na 

universidade. São os estudantes do ensino cooperativo que possuem mais gastos, 

facto que se relaciona directamente com o elevado valor das propinas praticado 

pelas IES privadas. Mas, em termos gerais a maior despesa dos estudantes prende-se 

com os gastos na alimentação e alojamento (Martins et al: 2005:67) 

Os programas de mobilidade estudantil são, também, cada vez mais, 



incentivados pelos governos. A Declaração de Bolonha exprime claramente a 

intenção de incentivar a mobilidade internacional dos estudantes. A premissa da 

transacionalização tem sido acompanhada pelo desenvolvimento de condições e 

recursos individuais e institucionais. Contudo, a taxa de mobilidade dos estudantes 

para horizontes transnacionais ainda é muito reduzida, cerca de 8% (Martins et al: 

2005:77). Este valor deve-se sobretudo ao facto de serem as famílias os principais 

financiadores destas actividades. Os apoios públicos nacionais, para o efeito, 

representam cerca de 10% (dos quais 8% são bolsas), menos de metade da taxa de 

financiamento das famílias (21,2%). No que concerne ao conhecimento de línguas, a 

maioria dos estudantes universitários afirmam falar fluentemente duas línguas. O inglês 

é língua que melhor dominam (35%) seguido do francês e do espanhol (Martins et al: 

2005:79). 

 
1.2. Participação e Associativismo estudantil dos universitários  

 Questões relacionadas com o associativismo juvenil e participação política são, 

amiúde, encontradas na literatura. Contudo, estudos que reportem estas questões 

para o âmbito universitário são, ainda, escassos. A abordagem elaborada pelos 

diversos autores é efectuada numa perspectiva universalizada, não se verificando 

preocupações com especificidades, como é o caso do género. Encontramos, no 

entanto, alguns estudos que nos ofereceram uma interessante perspectiva sobre os 

níveis de participação política e associativismo dos estudantes do ensino superior. 

Neste âmbito, para uma melhor compreensão do tema, propomo-nos distinguir 

os conceitos participação política e associativismo. Para Martins et al (2003:39) a 

participação política caracteriza-se pela atitude do indivíduo em “tomar parte na vida 

política”, isto é, o indivíduo fazer parte do processo de decisão das políticas públicas. 

A participação política é susceptível de assumir diversas formas, entre as quais: votar 

em eleições autárquicas e legislativas, votar em eleições para o Presidente da 

República, estar bem informado sobre a vida política, concorrer a eleições, participar 

em debates sobre questões políticas, votar nas eleições para o Parlamento Europeu, 

procurar influenciar directamente os políticos, participar em campanhas eleitorais, 

participar em greves e manifestações, ser filiado num partido político e apoiar 

financeiramente um partido (Martins, 2003). Contudo, e esquematizando, no que 

concerne à intercessão da participação política é possível afirmar que esta assume, 

essencialmente, duas posturas: pode apresentar-se apenas centrada em questões 

políticas ou apresentar-se eternizada com questões administrativas, sociais, 

económicas e culturais (Martins, 2003:41). É útil salientar, ainda, que a participação 

pode ser entendida de duas formas: convencional (caracteriza-se pela utilização das 

ferramentas da democracia representativa – voto e participação em campanhas 



eleitorais) e não-convencional (traduz-se pela não existência de canais 

institucionalizados – greves e boicotes) (Norris, 2002). Balsa et al (2001), por sua vez, 

simplifica os tipos e características da participação política dos estudantes, a ter em 

consideração, no seguinte quadro: 

 

Quadro nº 1: Tipos e características da participação  

 

Fonte: Balsa et al (2001:155) 

 

Relativamente ao associativismo, este acontece quando um indivíduo 

estabelece uma relação de pertença a determinada associação ou organização. O 

acto de associação pode acontecer de forma política ou não política, consoante 

participe, ou não, em associações e/ou organizações políticas. O associativismo tem 

uma longa tradição, despertando interesse por diversos autores que a partir da 

década de 50 desenvolvem várias teorias neste âmbito. Dado que o associativismo é 

um dos conceitos base do nosso estudo, consideramos pertinente dedicar um pouco 

mais de atenção ao conceito. Por agora, referimo-nos apenas, de uma forma 

generalizada, aos níveis de participação política e de associativismo dos estudantes 

do ensino superior.  

O estudo de caso elaborado por Martins et al (1999), permite afirmar que a 

maioria dos estudantes inquiridos afirma ter interesse pelas políticas nacionais (66,7%), 

86,7% afirmam já alguma vez ter votado, 14,2% afirmam participar em alguma 

actividade cívica e 10,4% admitiram participar na vida política local. No entanto com 

uma taxa mais baixa, situa-se a participação na vida da universidade (6%). 

As diferenças de género são visíveis neste contexto. Os estudantes do sexo 

masculino são os que revelam valores mais elevados nas modalidades de 

participação anteriormente enunciadas (Martins et al, 1999:52). Partindo da premissa 

que o ensino superior é composto, maioritariamente, por matrículas femininas, este 

acontecimento torna-se, então, antinómico. Deveriam ser as mulheres a obter maior 

representatividade nas questões políticas da universidade. Esta questão, fruto do nosso 

Tipos 

  
  

Características 

Interesse Intervenção Iniciativa Individual Temporalidade 

Participação eleitoral Talvez Individual 
Pouca (pressão 

exteriores) 
Efémera 

Afiliação Sim Gregária 
Muita (Autonomia da 

decisão) 
Duradoura 

Participação em actividades Políticas 

e cívicas 
Sim Gregária 

Muita (Autonomia da 
decisão) 

Efémera 



interesse, será, melhor analisada posteriormente.  

Uma vez observada a participação política dos estudantes universitários, 

vamos, de seguida, analisar os níveis de associativismo (político e não político) dos 

mesmos.  

A maioria dos estudantes universitários manifesta o seu associativismo em 

sectores não políticos. São as associações ou organizações de foro cultural, recreativo, 

desportivo e profissional que mais mobilizam os estudantes. Balsa et al (2001) quando 

analisa a participação dos estudantes nas AE´s, chega a conclusões semelhantes às 

de Martins et al (1999). De facto, a participação dos estudantes nas Associações de 

Estudantes ainda é muito baixa, entre os alunos. Apenas 6,2% da população estudantil 

afirma pertencer à uma associação de estudantes, como podemos verificar no 

quadro seguinte: 

 

Tabela nº 4: Participação dos estudantes em associações e organizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: CEOS-FCSH-

UNL/CNASES 1997, citado por Balsa et al (2001:156) 

 

É útil notar que quando materializamos o interesse dos estudantes pelas 

questões políticas e confrontamos a pertença a partidos políticos com a pertença a 

AE´s, concluímos que as últimas suscitam mais afeição na população jovem do ensino 

superior. Esta realidade talvez se deva ao facto de as AE´s mobilizarem a maioria de, 

estudantes mais jovens, enquanto que os partidos políticos mobilizam mais população 

de outras faixas etárias (Martins et al, 1999:165).  

Se associarmos o associativismo estudantil com a faixa etária, visualizamos que 

são os jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos que mais 

Tipo de Associação 

Pertença/Não Pertença 

Total 

Sim Não 

 Associação/Clube desportivo 9,3 90,7 100.0 

Associação/Colectividade recreativa 7,7 92,3 100.0 

Partido Político 7,2 92,8 100.0 

Associação de Estudantes 6,2 93,8 100.0 

Instituição/Associação religiosa 5,1 94,9 100.0 

Organização Cultural 4,3 95,7 100.0 

Associação Juvenil 4 96 100.0 

Associação Profissional 1,7 98,3 100.0 



pertencem a AE´S. No entanto, os níveis de interesse pela participação e pelos 

assuntos relativos às AE´s ainda continuam a revelar-se baixos. Apenas 45,8% do total 

dos estudantes admitem alguma vez ter votado nas eleições para a AE (Martins et al, 

1999:167). Os trabalhadores-estudantes são o segmento estudantil que mais se abstêm 

nas eleições para as AE´s, com justificações do tipo “não informação” (19,1%), 

“indiferença” (15,7%), “falta de tempo” (6,8%) e “ausência” (13,3%), e que mais 

afirmam desconhecer a existência do jornal da AE (46,7%) (Martins et al, 1999:167). 

Perante os dados revelados depreendemos que são os estudantes trabalhadores que 

revelam menos interesse pela vida das universidades. No entanto, num contexto 

exterior à universidade, os estudantes trabalhadores revelam um maior nível de 

pertença a associações/organizações políticas do que os restantes estudantes a 

tempo inteiro (tabela nº5). 

 

Tabela nº5: Pertença a associação/organização   

 

Pertença a 

Associação/Organização  

Trabalhador-

estudante (%) 

Total (Ensino Superior) 

(%) 

Sim 12,8 8,1 

Não 83,6 89,9 

Não Responde 37,7 2,1 

Total 100 100 

 
     Fonte: CEOS-FCSH-UNL/CNASES 1997, citado por Balsa et al (2001:167) 

 

O facto de serem os trabalhadores-estudantes os responsáveis por uma maior 

abstenção nas eleições para as AE´S, pode ser justificado através de duas hipóteses 

levantadas por Martins et al (1999): a) a universidade representa para estes actores 

(trabalhadores-estudantes) um espaço de ascensão social e profissional, excluindo o 

desenvolvimento de laços sociais dentro da instituição de ensino; b) este subgrupo 

revela um maior interesse pela participação em actividades políticas e cívicas de 

índole mais formal, fora do contexto universitário. Aqui a idade pode constitui-se como 

um factor decisivo. À medida que a idade aumenta existe uma maior predisposição 

dos actores para o envolvimento nas questões políticas e cívicas (Martins et al, 

1999:170). 

As práticas políticas associadas à questão do género merecem, igualmente, 

destaque. Como tal, serão abordadas em conjunto com o nosso estudo de caso no 

capítulo V.  

 

 

2.Associativismo  



 O associativismo, como tema de investigação, remonta à década de 50. 

Começando por assumir configurações associadas a determinados sectores operários, 

hoje o associativismo revela-se em várias vertentes da vida social, particularmente 

naquela que é objecto do nosso interesse – as Associações de Estudantes. 

Procuramos, neste capítulo, clarificar o conceito de associativismo, assim como, 

contribuir para uma melhor compreensão desta dimensão, através da apresentação 

do associativismo estudantil. 

 
2.1. Conceito de Associativismo 

Na década de 70, muitos sociólogos e pensadores políticos revelaram interesse 

pela questão do associativismo, como é o exemplo de Tocqueville (1972); Durkheim 

(1977), Hoggart (1970) e Kellerhals (1974) (Viegas, 1986). Inicialmente, os estudos 

surgiram como uma análise de uma das vertentes da cultura popular: a cultura 

operária. Alguns escritores pretendiam mostrar o dia-a-dia dos operários, fora do seu 

espaço de trabalho, como foi o caso do trabalho realizado na Grã-Bretanha por 

Hoggart (Viegas, 1986:112-113). A estruturação da sociedade carecia, para ambos os 

autores, de algo que a torna-se mais coesa e que aproximasse os cidadãos. 

Segundo Tocqueville (1972) citado por Viegas (1986), o associativismo 

constituía-se como um instrumento decisivo e fulcral na estruturação das sociedades 

democráticas, pois, visava equilibrar dois valores socialmente concebidos como de 

difícil harmonização: liberdade e igualdade (Viegas, 1986:108). Na sua obra, 

Tocqueville (1972), afirma que o associativismo cria novas formas de sociabilidade, 

transformando os valores da sociedade. Nas sociedades tradicionais, a integração dos 

indivíduos ocorria nas organizações sociais onde estes estavam inseridos desde o seu 

nascimento: família, comunidade, corporações e relações senhoriais (Viegas, 

1986:109), construindo assim a sua identidade. Aqui os indivíduos eram vistos como 

seres com as mesmas características e valores. Não se distinguiam. Nas sociedades 

modernas os valores alteram-se. O indivíduo passa a ser encarado como um ser 

individual, cidadão com direitos e igualdade de oportunidades perante a lei, o Estado 

e a comunidade. Desta forma, as associações surgem como uma nova forma de 

“sociabilidade que ultrapassa os riscos advindos da igualdade” (Viegas, 1986:109). As 

organizações voluntárias – associações – revelavam novos interesses no cidadão, 

nomeadamente, no que respeitava à gestão da comunidade. Através destas, os 

indivíduos criavam o seu próprio quadro de valores e ideologias, participavam nas 

questões sociais e resistiam ao poder do Estado (Viegas, 1986:109). 

Durkheim (1977), por seu lado, traduz o associativismo em duas formas: 

corporações ou conjunto de indivíduos unidos pelo mesmo objectivo (Viegas, 

1986:110). O sociólogo identificava a fraca rede de solidariedade social como um 



problema das sociedades modernas. Após a dissolução das antigas corporações pelo 

liberalismo, as associações assumiram mais formas de aproximação dos indivíduos, 

dado que, estando nelas inseridos os indivíduos partilhavam os mesmos valores. 

Comportando, simultaneamente, poder simbólico e material, as associações 

tornavam as sociedades mais coesas. O associativismo significava assim para 

Durkheim, um novo mecanismo para impulsionar a solidariedade social (Viegas, 

1986:110). 

Na actualidade vislumbramos o associativismo em várias vertentes: desportiva, 

cultural, popular, estudantil, entre outras. As Associações de Estudantes, objecto do 

nosso estudo, são o típico associativismo que a literatura distingue como associativismo 

orientado para uma melhor gestão de serviços prestados à população (Viegas, 

1986:108). Consideradas como uma associação de expressão mista, pois são 

susceptíveis de englobar sectores desportivos e culturais, as Associações de Estudantes 

prendem-se com determinadas características e factos históricos. Temáticas que são 

alvo de análise no ponto seguinte.  

 
2.2 Associativismo Estudantil 

O associativismo estudantil é, antes de mais, uma forma de participação 

política. O envolvimento dos cidadãos em associações é hoje uma liberdade 

voluntária respeitada constitucionalmente (Constituição da República Portuguesa, 

artigo 46ª, nº1 e nº3). A organização formal, a independência face ao Estado, a 

ausência de fins lucrativos, a pertença voluntária e o desempenho de actividades não 

remuneradas, constituem as principais características do associativismo, apontadas 

por vários autores (Salamon e Anheimer, 1992: Kendall e Knapp, 1995:85-88, Sills, 

1972:362, citado por Delicado 2006:2).  

 O grau de coesão de uma comunidade estudantil é, fundamentalmente, 

ilustrada pela sua pertença às Associações de Estudantes, pois estas, através da sua 

organização e estrutura, visam a promoção da ligação e cooperação entre os 

membros das universidades (alunos, funcionários, docentes e membros 

governamentais). As Associações de Estudantes constituem, também, um mecanismo 

de fortalecimento dos laços sociais e de aquisição de informação e competências de 

discussão e influência nas resoluções colectivas (Salamon e Anheimer, 1992: Kendall e 

Knapp, 1995:85-88, Sills, 1972:362, citado por Delicado 2006:2). O órgão de 

representação estudantil – Associação de Estudantes - torna-se, assim, uma estrutura e 

espaço de representação  dos seus membros nas questões emergentes, e ainda, um 

instrumento imprescindível de legitimação de valor, de mobilização e transformação 

da realidade social. Revestindo o papel de agente de mediação do Estado e o 

terceiro sector, as associações revelam-se uma forma de integração de subgrupos, de 



revelação de ideologias, de participação e influência nas decisões governativas e na 

distribuição do poder, restringindo o poder estatal (Sills, 1972:374-375, citado por 

Delicado, 2006:4). Assim, podemos afirmar que as Associações de Estudantes têm, 

também, uma dimensão de poder. Não são apenas um espaço de integração de 

recém-chegados e de sociabilidade, mas auto-estruturam-se em termos sociais 

(impõem limitações à entrada de sócios) e culturais (reproduzem códigos, modelos e 

comportamentos que revelam as suas zonas de origem) (Veigas, 1986:106).  

 A pertença a associações é, antes de mais, uma decisão individual, 

determinada por inúmeros factores contingenciais. A literatura aponta alguns factores 

que determinam o acto de associativismo: classe social, nível de escolaridade, 

profissão, etnicidade, situação familiar, local de residência, mobilidade social e 

geográfica, percepção do ambiente social e forma de integração social (Sills, 

1972:365; Kellerhals, 1974:42, citado por Delicado, 2006:4). É útil notar que a tradição e 

os níveis de escolaridade da população são, igualmente, relevantes para a pertença 

a uma associação. 

Em Portugal, a taxa de participação associativa dos jovens, seja em 

Associações de Estudantes ou em Associações Juvenis, ainda é muito baixa (44,6%), 

quando comparada com outros países da UE, e tendencialmente menor do que a 

taxa de associativismo da população em geral (Kellehals, 1974:64; Sills, 1972:365; Freire, 

2003:333, citado por Delicado: 2006:3). Na Europa, as taxas mais elevadas de 

mobilização associativa encontram-se nos países do norte da Europa (Escandinávia e 

Holanda, com uma taxa superior a 85%) (Delicado, 2006:3), como podemos verificar 

na tabela seguinte: 

Tabela nº 6: Taxas de mobilização associativa, em geral, dos países da UE (%) 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 Fonte: ICS-UL, ESS, 2000, citado 

por Delicado (2006:3) 

 

 

 

O associativismo estudantil 

País 
Total da 

População 
Jovens 

Dinamarca 94,2 87,6 

Suécia 94 91,6 

Holanda 89,8 85,6 

Luxemburgo 87,3 84,5 

Finlândia 86,9 82,1 

Áustria 82,2 76,7 

Bélgica 82 86,5 

Reino Unido 80,3 75,7 

Irlanda 79,3 83,4 

Alemanha 78,7 74,6 

França 63,2 66,5 

Itália 54,1 58,5 

Espanha 48,7 51,4 

Portugal 38,3 44,6 

Grécia 26,5 26,7 

Média EU 15 72,8 71,8 



representa, hoje, um direito e dever de todos os estudantes, como tal, está protegido 

por lei, tal como se pode observar nos artigos 4º e 10º da Lei 23/2006 de 23 de Junho 

que de seguida se transcrevem: 

 
Lei 23/2006 de 23 de Junho 

Artigo 4ª 

 
Associações de Estudantes 

1— São Associações de Estudantes aquelas que representam os estudantes do 

respectivo estabelecimento de ensino básico, secundário, superior ou profissional. 

 

Artigo 10º 

Reconhecimento das Associações de Estudantes 

1— Para efeitos da titularidade dos direitos e benefícios previstos na presente lei, as 

Associações de Estudantes são reconhecidas pelo membro do Governo responsável 

pela área da educação ou do ensino superior, consoante o grau de ensino do 

estabelecimento respectivo. 

 

 Promovendo o associativismo reivindicativo e mobilizando os estudantes para a 

participação, serão as Associações de Estudantes um instrumento político-partidário? 

Consideramos que a politização no associativismo é um acontecimento inevitável. 

Sempre que uma AE se pronuncia, seja numa revindicação, na gestão da 

universidade, ou em campanha, está a exercer um acto político. Contudo a 

politização não deve ser confundida com partidarização. A questão da politização 

era vulgarizada nas associações na época precedente ao 25 de Abril. Nos primeiros 

anos seguidos da Revolução dos Cravos as “organizações políticas de juventude e as 

AE´s eram demasiado partidárias” (Gomes e Lima, 1996:133). Pós revolução, com a 

emergência de uma juventude renovada de valores, atitudes e práticas, as 

associações foram-se partidarizando e primaram pela prestação desinteressada de 

serviços (Gomes e Lima, 1996:123). Hoje, é inegável que algumas AE´s contam com o 

apoio de partidos políticos13. 

 A ligação de uma AE a um partido político pode ser um fenómeno corrente, tal 

não significando, no entanto, a existência de um processo visível de politização. A 

reunião de diversos valores, ideias e práticas individuais contribui para que o quadro 

colectivo se torne mais completo, isto é, as diversas posturas partidárias adoptadas 

pelos estudantes proporcionam uma melhor representação da colectividade, uma 

maior probabilidade de todos os interesses estarem representados. A partidarização 

                                                           

13 O que foi confirmado pelas entrevistas aos membros da Associação de Estudantes 



de uma AE é uma acção ‘apetecível’ por parte dos partidos, pois um espaço de 

concentração de jovens universitários torna-se favorável para “instrumentalizar a 

revindicação e a capitalização política de um real ou artificial apoio à juventude” 

(Gomes e Lima, 1996:152). 

 Em suma, a partidarização de uma AE proporciona, inevitavelmente, uma 

perda de autonomia. Subordinada a um partido, a associação facilmente é 

controlada pelas suas práticas, torna-se objecto de reprodução político-partidária e, 

possivelmente, aumenta as suas pressões externas (Gomes e Lima, 1996).  

 

2.3 Associativismo estudantil: um pouco de história 

Antes de iniciar a discussão sobre os movimentos que fomentaram o 

associativismo estudantil, torna-se útil definir o termo ‘movimento estudantil’. Para tal, 

utilizamos as palavras de Lipset (1967:82) citando Feuer (1965): 

 
“Não é uma fraternidade [república], nem um clube social, uma sociedade 
académica, ou um grupo extracurricular, apesar de sob certas circunstâncias, 
poder acompanhar as actividades e funções de tais grupos. Podemos definir o 
movimento estudantil como uma associação de estudantes inspirados por 
objectivos que assentam numa específica doutrina ideológica, normalmente, 
apesar de não ser exclusivamente na sua natureza (…) os membros de um 
movimento estudantil (…) têm a convicção que, como jovens intelectuais, tem 
uma missão histórica especial de atingir os objectivos que a geração antiga 
falhou, ou de corrigir imperfeições no seu ambiente. Um movimento estudantil é 
uma combinação de resposta emocional e convicção intelectual.” 
 

Independentemente dos seus objectivos, os movimentos desta índole, 

congregam algumas especificidades que lhes são comuns. Ora, de uma forma 

sumária, seguindo Lipset (1967:83) podemos afirmar que os movimentos estudantis têm 

como características: a) o facto de serem uma fonte de conhecimento académico; 

b) estarem munidos de preocupações políticas; c) constituírem-se como um 

instrumento de identificação e prática de determinada arte ou opção religiosa; d) 

serem uma forma de contacto com experiências e acções políticas (o que, 

posteriormente, é susceptível de influenciar o futuro político do indivíduo); e) 

assumirem-se como uma forma de “renascença cultural” dentro de uma sociedade14 

e, f) serem uma forma de interacção entre o estudante e os agentes educativos, 

funcionando como um meio de comunicação entre os dois principais agentes do 

sistema de ensino superior.  

Foi em França no ano de 1443 que aconteceram os primeiros movimentos 

estudantis. Desde essa data, os estudantes têm acentuado o seu papel e realizado 

                                                           

14 Decorrendo, amiúde, de acções contestárias, os movimentos podem decorrer associados a 
preocupações ligadas a questões sociais, bem como, associados a questões meramente 
académicas, ou individuais. 



acções que demonstraram a importância das suas actividades para o 

desenvolvimento do país. A generalização das causas dos movimentos estudantis é 

uma actividade mais difícil de se analisar, dado que, existem diferenças notórias entre 

os vários países.  

Durante o nosso estudo foi possível identificar alguns movimentos estudantis 

que, de uma forma marcante, influenciaram política, económica e socialmente os 

sistemas políticos e sociais de vários países. Assim, e com o propósito de melhor 

conhecer as Associações de Estudantes, começaremos neste ponto, numa 

perspectiva internacional e nacional, por mostrar a origem dos movimentos estudantis, 

como factor histórico, de relevante importância, para a afirmação do papel dos 

estudantes na sociedade e para a construção das Associações de Estudantes, ao 

nível do ensino superior.  

 

2.3.1 Movimentos estudantis internacionais 

Remontava o século XV quando em Paris começaram a surgir os primeiros 

movimentos estudantis. Na Universidade de Paris, nos anos de1443, 1444 e 1445 os 

estudantes manifestaram-se contra a sujeição dos próprios a taxas fiscais. Discordando 

com esta, os alunos prosseguiram com acções grevistas. Acções que durante três anos 

(1443-1446) se prolongaram por um total de nove meses. Na época os estudantes 

eram frequentemente detidos e julgados pelas suas acções pelas forças reais. 

Contestando este tipo de submissão e por solidariedade com os colegas que eram 

assassinados, os estudantes entravam frequentemente em greve (Deparnay, 2008). Ao 

longo de vários séculos os movimentos estudantis foram-se desencadeando em vários 

países, nomeadamente nos Estados Unidos, México e Brasil. Contudo, da cronologia 

histórica de acções reivindicativas dos estudantes, podemos destacar o relevante 

episódio de ‘Maio de 68’ em França. 

Após a segunda Guerra Mundial as condições demográficas alteraram-se e a 

educação francesa não se soube adaptar às novas exigências. No fim da segunda 

Guerra Mundial, o número de estudantes universitários rondava os 100 mil. Em 1960 o 

valor dobrou para 200 mil discentes, nos dez anos seguintes o corpo estudantil era 

composto por 300 mil alunos (Kurlansky, 1995). Desta forma, as condições institucionais 

das universidades, que se mantinham quase inalteráveis, desencadearam sentimentos 

de tensão entre o corpo discente e os órgãos governamentais. Em Janeiro de 1968 já 

se sentia alguma agitação estudantil. Assistiam-se a conflitos entre os estudantes e as 

ordens governamentais. O tecido estudantil exigia melhores condições estruturais e 

uma educação renovada (Pinto, 2008). 

Em Março de 1968, tendo como porta-vozes Daniel Cohn-Bendit e Jean Pierre 

Duteuil, o grupo estudantil manifestou-se. Ocupando a Universidade de Nanterre 



(arredores de Paris) os estudantes consagraram o movimento de 22 de Março, 

ocuparam a Reitoria e fecharam a Universidade (Fauré, 1998). A rebeldia estudantil, 

rapidamente, se espalhou pelo território francês. Em 06 de Maio, em Paris, os 

estudantes protestaram contra o encerramento de outras universidades francesas e 

contra a forma de gestão e estilo de ensino vigente. Os estudantes voltavam a 

contestar contra uma universidade desadaptada às condições estruturais do modelo 

capitalista tecnocrático e exigiam reformas na educação (Pinto, 2008). Passados 

quatro dias, ocorreu outro episódio marcante, a 10 de Maio dá-se a ‘Noite das 

Barricadas’. Os estudantes organizaram-se em marcha de protesto pela Rua Gay 

Lussac contra a prisão e morte de vários colegas. Com a máxima ‘É proibido proibir’, 

expressa em grafite, nessa mesma noite, os estudantes confrontaram-se violentamente 

com forças policiais (Fauré, 1998 e Pinto, 2008).  

Durante o mês de Maio de 1968, o surto de contestação não só afectou a 

classe estudantil, mas, também, a classe operária e o corpo docente. O protesto 

estudantil contra o autoritarismo e o anacronismo das academias foi transformado 

numa contestação ao regime gaulista. Durante mais de um mês, estudantes e 

trabalhadores recusaram-se a negociar com os órgãos governamentais. Estes, últimos, 

não interferiam na organização das suas actividades nem podiam intervir como porta-

vozes do tecido contestatário. Com o apoio de cerca de 10 milhões de trabalhadores, 

o movimento foi-se estendendo às empresas. Várias empresas foram ocupadas por 

trabalhadores (Renault, Citroen, Pegeut) e assistiu-se à paralisação de serviços 

essenciais, tais como, meios de transporte e de comunicação (Fredrigo & Oliveira, 

2008) e à suspensão das aulas.  

As actividades organizadas pelas classes contestatárias preconizavam, 

essencialmente, derrubar o governo do General de Gaulle. Contudo tal não foi 

possível. As negociações entre os agentes contestatários e os governamentais 

iniciaram-se a 26 e 27 de Maio com a promessa de Gaulle em proceder com as 

reformas educacionais exigidas pelos estudantes e a promessa de aumentar os salários 

e reduzir do ritmo de trabalho. A 30 de Maio Gaulle anuncia a destituição da 

Assembleia Nacional e afirma que não se retirará da cadeira de Presidente da 

República. Em Junho as empresas começam a ser evacuadas e os serviços públicos, 

novamente, a funcionar (Fauré, 1998). Os meses que se seguem são dedicados à 

procura da estabilidade. Em Novembro do mesmo ano, é emanada uma nova lei 

para o Ensino Superior, onde é atribuída a possibilidade aos estudantes de 

participarem na gestão da universidade. 

A França encontra-se, de facto, fortemente ligada a acontecimentos históricos, 

no que concerne aos movimentos estudantis. Não obstante, não foi apenas em 

França que se verificaram movimentos de contestação estudantil. A dimensão do 



movimento estudantil alastrou-se a outros países. Entre Fevereiro e Outubro de 1968, a 

vaga de movimentos atingiu mais de 30 países, nomeadamente: Alemanha, 

Inglaterra, Irlanda do Norte, Polônia, EUA, Itália, Espanha, México, Brasil, Argentina. 

Portugal, à imagem do panorama Francês, também, assistiu à contestação das 

políticas governamentais pelo seu corpo universitário discente. Estes acontecimentos 

serão abordados na secção seguinte deste capítulo. 

 

2.3.2 Movimentações estudantis nacionais 

O início das movimentações estudantis remonta a várias épocas cronológicas. 

Contudo, foi somente a partir de 1850 que os estudantes, maioritariamente 

universitários começaram a afirmar uma nova postura15, de cariz colectivo. Cardina 

(2008) sintetiza as movimentações estudantis em três fases. A primeira fase caracteriza-

se pela crítica às atitudes discricionárias, ou a determinadas orientações das 

autoridades académicas. Emergiram diversos momentos que proporcionaram 

movimentos de contestação estudantil, nomeadamente, a deslocação voluntária 

grande parte dos estudantes de Coimbra para o Porto e a greve geral académica em 

1907 (Cardina, 2008:154). A segunda fase foi marcada pela tentativa dos estudantes 

de alterarem as políticas governamentais para o sector educativo público, 

especialmente para o ensino. Primeiramente em Outubro de 1910, quando os 

estudantes invadiram a Sala dos Capelos, em Coimbra, e declararam o uso facultativo 

do traje (supostamente) obrigatório. Seguidamente, em 1920 os estudantes 

organizaram a celebre “tomada da bastilha”. Em 1962 e 1969, quando surgiram as 

conhecidas “crises académicas” que marcaram a história da universidade e da 

sociedade portuguesa, os estudantes manifestaram-se perante figuras 

governamentais contra as políticas educativas vigentes. Ambicionando a 

democratização universitária, os estudantes, prometiam, pela iniciativa do movimento 

estudantil, promover a mudança na política educativa do governo (Bebiano & 

Cruzeiro, 2006; Cardina, 2008). Na época, o Estado-Novo punia e controlava os 

territórios estudantis. O crescente distanciamento dos estudantes em relação ao 

regime ditatorial do Estado-Novo fez com que estes contribuíssem, também, para a 

sua queda em 1974, tal como nos sugere Cardina (2008:1): 

 
“ (…) Se não foram eles (estudantes) que o derrubaram, tiveram um papel 
essencial na fragilização dos seus alicerces, colaborando no alargamento de 
modos de pensar, sentir e agir de timbre “oposicionista” que, transportados 
pelos oficiais milicianos para o interior das Forças Armadas, insuflariam a 
semente de movimento de 25 de Abril de 1974.”  

                                                           

15 Até à data o universitário adoptava uma postura não reivindicativa. Integrado numa 
sociedade convencional e rigidamente hierarquizada, o único objectivo dos estudantes, em 
geral, era alcançar o título pretendido, Bacharel ou Doutor. 



A terceira fase do movimento estudantil corresponde à prática de iniciativa de 

intervenção nas transformações ocorridas na sociedade ou na própria definição do 

regime. Os estudantes após questionarem a sua “visibilidade social” e a sua 

representação, dotam-se de novos espaços de encontro, discussão e agitação. 

Assumem uma nova imagem de estudante modelada em função do seu 

“comprometimento social” (Cardina, 2008:5). 

Relativamente à participação feminina nestes movimentos, sabemos que foi a partir 

da Revolução de Abril que as mulheres começaram a acentuar a sua participação e 

intervenção na vida política, nomeadamente nas Associações de Estudantes. Antes 

da Revolução já existiam associações que integravam membros estudantes do sexo 

feminino, em particular a Mocidade Portuguesa Feminina e organizações femininas de 

Acção Católica (e.g. Juventude Universitária Católica Feminina). Existia, também, uma 

associação estudantil, exclusivamente, feminina denominada por Conselho Feminino. 

Eliana Gersão, antiga representante do órgão, na entrevista dada a Bebiano e 

Cruzeiro (2006) descreve o Conselho feminino e a sua experiência como membro:  

 
“ (…) Uma secção considerada pouco importante, até funcionava na AAC 
numa sala que era uma antiga cozinha. A nossa primeira ideia foi valorizar o 
Conselho, tornando-o um elemento de integração das raparigas na vida 
associativa. As raparigas nessa época quase não apareciam na AAC nem 
participavam nas suas actividades (…) nas actividades que organizamos, 
continuámos com algumas especificamente para raparigas (…) mas 
organizamos também actividades de natureza mais ambiciosa, para 
raparigas ou rapazes.” 

 

 

Como podemos depreender pelo depoimento de Eliana, o associativismo e a 

participação feminina, embora não muito acentuado, existia. A participação feminina 

nas Associações de Estudantes antes da Revolução de Abril também expressava 

alguma força (Bebiano e Cruzeiro, 2006:35)). Não obstante determinadas restrições, as 

alunas tinham, e alimentavam, a vontade de dar a ouvir a sua voz e de se integrarem 

na vida associativa.  

Um dos grandes impulsos para o aumento do activismo feminino e da participação 

política das raparigas universitárias foi, com certeza, a célebre “Carta a uma Jovem 

Portuguesa” assinado por um anónimo e publicada no jornal Via Latina (Bebiano e 

Silva, (2004); Cardina (2008)). Altura em que se acentuavam os discursos em torno do 

status ocupado pela mulher na sociedade e em que se verificava um aumento de 

matrículas femininas. Este documento, de facto, proporciona uma visão diferente 

sobre o papel ocupado pelas mulheres na sociedade portuguesa. Gerando bastante 

polémica, em 1961, o autor da carta remete a mesma para uma indefinível jovem 

portuguesa, demonstrando o seu descontentamento com a sua situação social, 

caracterizando-a como um situação determinista, que a “oprime e define” e a força a 



viver num “mundo inquietante da sombra e da repressão mental” (Via latina, 1961:130 

citado por Cardina, 2008:65). Escrita em Coimbra, a carta gera contestações em 

vários cidadãos, principalmente, nos segmentos mais conservadores de todo o país. A 

verdade é que as mulheres-estudantes, neste contexto, começaram a desenvolver a 

sua participação, tornando-se mais activas. Dinamizaram a actuação do Conselho 

Feminino, realizaram diversos encontros e escreviam artigos de opinião (Bebiano & 

Silva, 2004:17-18). Neste contexto, Carlos Candal, presidente da AAC da época 

declarou, por escrito, que os estudantes estavam, progressivamente, melhores para 

contribuir na acção estudantil, apoiando a “criação de hábitos enraizados de igual 

autoridade e responsabilidade” face aos assuntos que reportavam a “toda a 

comunidade e não apenas a uma parcela” (Via Latina, 1961:122 citado por Bebiano e 

Silva, 2004:18). 

Não obstante as mentes mais conservadoras, todas as revindicações estudantis 

ocorridas ficaram na memória como actos de sucesso. As movimentações estudantis 

ganharam um lugar de destaque, não só a nível nacional como internacional e 

constituíram-se como exemplos de luta. Correndo o risco de prisão (nomeadamente 

os estudantes homens) ou de serem compulsivamente mobilizados para a guerra 

colonial, antes da conclusão da sua formação académica, os estudantes através dos 

seus movimentos, provaram que as barreiras sociais podem ser ultrapassadas quando 

existe participação cívica e cidadã activa (Bebiano e Cruzeiro, 2006; Fauré, 1998; 

Faria, 2000). 

 

2.3.3 Origem das Associações de Estudantes Portuguesas 

A Universidade de Coimbra distingue-se, igualmente, como a pioneira no que 

concerne ao associativismo estudantil. Foi apenas em 1887 que a Associação 

Académica de Coimbra foi fundada. Contudo, em 1836/1837, a Academia 

Dramática, sedeada nos baixos do antigo Colégio das Artes, constituía-se como o 

projecto inicial de Associações de Estudantes. Alvo de diversos problemas internos 

acabou por passar por processos de dissolução e ressurgimento aos longos dos anos, 

adoptando diferentes terminologias e estatutos: Nova Academia Dramática” (1839), 

“Academia Dramática de Coimbra” (1849), “Clube Académico de Coimbra” (1861) e 

finalmente, “Associação Académica de Coimbra”, em 1887. Terminologia pela qual, 

contemporaneamente, é denominada16.  

Foi na capital de Portugal, no ano de 1871, onde se consagrou o segundo 

projecto oficial de associação de estudantes. A Federação Académica, constitui-se 

como o movimento que promoveu manifestações culturais com visibilidade, mas cuja 

existência foi breve. Ainda antes da sua extinção a Federação Académica organizou 
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em 1921 uma ‘Parada da Academia Portuguesa’ organizada pela Direcção da 

Federação Académica de Lisboa em honra dos heróicos aviadores Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral. Organizou, igualmente, bailes académicos e recepção aos novos 

alunos e actividades desportivas diversas. Começando, assim, as actividades 

tradicionais da academia17.  

Em 1910, foi criada a primeira AE em Lisboa, ainda hoje existente, a Associação 

de Estudantes da Escola Politécnica, actual Faculdade de Ciências, seguida da 

Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina. Nos anos seguintes, foram 

também fundadas outras associações, nomeadamente as associações de diversas 

escolas superiores de Lisboa. A união destes novos organismos permitiu, em 1913, o 

ressurgimento da Federação Académica, com um novo estatuto. A Federação 

Académica, era assim composta pelas Associações de Estudantes da Faculdades de 

Ciências, de Direito, de Letras, de Medicina, Escola Superior de Farmácia, Escola 

Normal Superior, Institutos Superiores de Agronomia, de Comércio (hoje de Ciências 

Económicas e Financeiras) e Técnico, Escola Superior de Medicina Veterinária e Escola 

Colonial (hoje Instituto Superior de Ciências Sociais). Em 1932, a Federação foi extinta, 

pelo disposto nos Decretos n.º 21551 e 2155617. Foi apenas facultada permissão para 

dar continuidade às Associações de Estudantes como organismos independentes. A 

estruturação das AE´s em federação deixou de ser viável por imposição do Estado-

Novo (Mendes & Ferreira, 2008). Após uma época de clara agitação, mesmo pós 25 

de Abril, em 1985, a tempestade acalmou, sendo oficialmente declarada a 

Associação Académica de Lisboa.  

Outros movimentos estudantis surgiram a nível nacional, entre os quais: a 

Associação Académica da Universidade de Évora (1978), a Associação Académica 

da Universidade de Aveiro (1978) e a Federação Académica do Porto (1989). 

Actualmente, todas as universidades portuguesas prescrevem a existência de uma 

associação de estudantes. Estas, inclusive, organizam encontros das direcções, a nível 

nacional, e dispõem de uma regulação específica – Regimento do Encontro Nacional 

de Direcções Associativas. 

 

3. Repensar o associativismo à luz da evolução do papel do estudante  

O associativismo representa, hoje, uma relevante configuração de organização 

social e um mecanismo privilegiado para satisfazer as necessidades dos indivíduos 

(Mendes e Ferreira, 2008). As Associações de Estudantes, sendo compostas por actores 

voluntários, os estudantes foram marcando, ao longo do tempo, a sua posição e o seu 
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papel na conjuntura educacional à qual pertenciam. Discordando das políticas sociais 

e económicas, assim como, das políticas implementadas pelos governos que lhes 

afectavam directamente, os estudantes, partilhando as mesmas crenças e 

expectativas, foram-se unindo em defesa dos seus interesses próprios contra o 

anacronismo e anarquismo das instituições de ensino. Através das redes de 

associativismo e desenvolvendo movimentos de acção e protesto, os estudantes 

defendiam que não eram apenas um elemento passivo no sistema de ensino superior. 

Pelo contrário, estes visavam significar e transmitir a mensagem de que eram um órgão 

intrínseco à instituição, na qual exerciam a arte de serem Estudantes. Por outro lado, os 

estudantes pretendiam mostrar que o ensino não se limitava apenas à transmissão do 

conhecimento mas envolvia uma dada conjuntura institucional, como, por exemplo, 

as infra-estruturas e meios económicos. 

 Assim sendo, os estudantes vão sendo alvo e actores de novas concepções e 

representações. Os laços de associação por eles estabelecidos permitiram não só 

alterar a cultura social e política das sociedades, bem como, conquistar novas 

imagens e perspectivas sociais sobre a própria noção de ‘estudante’. As mulheres 

estudantes, por sua vez, também alcançaram posições mais positivas quanto à sua 

representatividade. Cada vez em maior número e participando em movimentos 

protestativos, modernizaram a cultura instituída. Comparando o papel socialmente 

imposto à figura feminina no que concerne à sua participação no ensino superior, 

com o papel que actualmente lhe é atribuído na sociedade podemos afirmar que, 

efectivamente, as mulheres, socialmente organizadas alcançaram grandes progressos. 

Não obstante das mentalidades mais patriarcais, a figura feminina é hoje protegida 

legislativamente (Mendes & Ferreira, 2008), havendo inclusive, associações compostas, 

exclusivamente, por membros do sexo feminino – Associações de Mulheres.  

 

 

CCaappííttuulloo  IIVV  ––  AA  CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  IInnvveessttiiggaaççããoo::  MMeettooddoollooggiiaa  ee  ooss  sseeuuss  

ccoonnttoorrnnooss  

A investigação é tida como um processo complexo e delicado, obedecendo a 

padrões metodológicos que se iniciam com uma grande questão que traduz uma 

preocupação do investigador e para a qual não se encontra explicação (Ribeiro, 

1999). Optando por uma investigação de cariz descritivo/interpretativo, pretendemos 

dar a conhecer, neste capítulo do estudo, a metodologia por nós adoptada para a 

consecução da pesquisa que nos propusemos realizar. Propomo-nos, assim, clarificar 

alguns traços das “técnicas e práticas utilizadas para recolher, processar e analisar os 

dados” (Ribeiro, 1999, p. 41, citando Bowling, 1998), de que fazemos uso no nosso 

trabalho.  



  Para a realização desta dissertação apoiámo-nos em diversos estudos 

científicos sobre o tema, os quais serviram de suporte ao nosso quadro conceptual. A 

elaboração deste baseia-se na crença de que uma abordagem teórica do tema nos 

permite entender melhor a evolução das representações do papel do estudante, 

nomeadamente, a posição da mulher estudante universitária. Por uma questão de 

coesão e método, optámos por apresentar as temáticas conceptuais em dois 

contextos: nacional e internacional. A abordagem internacional e nacional das 

temáticas proporciona uma visão mais abrangente do assunto em questão, assim 

como, permite perceber de que forma os acontecimentos e factos históricos 

internacionais influenciam as políticas e a realidade portuguesa.  

 Dado a bibliografia sobre as Associações de Estudantes ser embrionária, como 

forma de abrir as nossas fontes de informação, optámos por prosseguir com a 

realização de entrevistas, a testemunhas privilegiadas, tal como nos aconselha a 

literatura (Quivy & Campenhoudt, 1992:71). É certo que as entrevistas são uma valiosa 

forma de recolha de informação e de assimilação de conhecimento. Estas permitem 

uma maior proximidade entre o entrevistador e o inquirido, instituindo um discurso livre 

para ambas as partes. A recolha de dados através desta técnica implica a opção por 

um tipo de entrevista e a realização de um guião. Neste estudo optou-se pela 

realização de entrevistas semi-directivas, para que fosse possível ao inquirido estruturar 

o seu pensamento livremente em torno do objecto de estudo. Por outro lado, 

possibilitou ao entrevistador intervir sempre que fosse necessário reconduzindo a 

entrevista aos seus objectivos e alertando para questões pertinentes pouco 

aprofundadas. A realização de um guião de entrevista confere a possibilidade de 

seguir um fio condutor durante a entrevista, evitando possíveis dispersões. Tendo em 

conta o facto de os entrevistados não reunirem iguais condições no que concerne à 

sua pertença à associação, foram elaborados guiões específicos para cada um deles. 

Os entrevistados foram seleccionados de acordo com o papel que ocuparam na 

Associação de Estudantes: 

 
- Ângelo Ferreira: Cumpriu três mandatos como presidente AAUAV (1996-1999), 

tendo acompanhado o processo de transição de denominação de AEUA para 

AAUAV; 

- Cláudia Luz: Ex-membro da direcção da AAUAV (1996-1998), ex-presidente da 

direcção da Associação de Antigos Alunos da Universidade de Aveiro; 

- Rosa Nogueira: EX-Presidente mulher da AAUAV, cumpriu dois mandatos; 

- Negesse Pina: Actual Presidente da direcção da AAUAV. 

Após a selecção da amostra e realizado o guião procedeu-se à marcação das 

entrevistas. Os contactos dos inquiridos foram recolhidos através de conhecidos ou 



através das próprias entrevistas18. O que classifica a construção de uma amostra de 

conveniência, de acordo com a amostragem em “bola de neve”. Os contactos com 

os entrevistados ocorreram via telefone, tendo sido comunicados, em todos os casos, 

o objectivo do estudo e a finalidade da sua colaboração.  

A realização destas entrevistas foi fulcral para um entendimento do funcionamento 

das Associações de Estudantes. Dada a ligação da investigadora com o meio em 

estudo, a relação entre esta e os inquiridos tornou-se mais informal, permitindo que 

ambas as partes de tratassem na segunda pessoa. Através dos discursos, atentamente 

ouvidos e gravados, podemos melhor reflectir e compreender sobre os processos de 

participação das mulheres no associativismo estudantil. Desta forma, a análise de 

conteúdos dos discursos dos entrevistados, constituiu-se como a principal fonte de 

análise e interpretação dos resultados que, de seguida, se apresentam. 

Recorremos, também, a uma metodologia baseada na interpretação, 

particularmente, a metodologia não experimental. Uma vez que é o investigador o 

instrumento de recolha de dados, a fiabilidade e viabilidade destes depende, 

sobretudo, da sua capacidade de atenção, sensibilidade e conhecimentos (Santiago, 

2004:26). Reconhecemos, assim, a emergência de alguma subjectividade na 

interpretação dos dados. O trabalho foi sempre realizado por etapas, o que nos 

proporcionou, progressivamente, compreender a questão do género no sistema de 

ensino superior.  

Torna-se, igualmente, pertinente descrever as dificuldades encontradas na recolha 

de dados quantitativos. Quando solicitada a análise documental19, esta tinha se ser 

elaborada presencialmente, o que implicava para a investigadora dispensar muito do 

seu tempo. Por outro lado, é útil notar que apesar da vontade dos investigadores em 

oferecer uma cronologia completa dos dados da participação feminina, esta 

actividade não foi possível. Diversos documentos que gostaríamos de consultar não 

estavam disponíveis, reportamo-nos, particularmente, a documentos da AAUAV. Dado 

que esta foi tendo diversos membros ao longo dos anos, a documentação foi 

desaparecendo de uns mandatos para os outros, ou então encontra-se em ‘arquivo 

morto’. No momento da proposta de investigação da temática em causa, fomos 

informados que apenas seria possível estudar a AAUAV após o ano lectivo de 1995/ 

1996, data em que surgiu uma mudança de estatutos. Fomos, igualmente, informados 

que algumas das tomadas de posse dos órgãos não estão contempladas em actas, 

ou mesmo, da existência de documentação desaparecida.  

A confidencialidade dos dados surgiu como outra das barreiras ao 

desenvolvimento do estudo. Gostávamos de oferecer uma abordagem mais 

                                                           

18 Consultar anexo 1 
19 Consultar anexos 2 e 3 



pormenorizada sobre o perfil das alunas participantes na AAUAV. Contudo, como o 

estudo engloba uma conjuntura histórica de dados, na qual desconhecemos 

pessoalmente os indivíduos, foi-nos impossível direccionar a análise para variáveis de 

índole individual: idade, curso, local de residência, estado civil, entre outros. Este facto 

proporcionou a restrição da nossa investigação a um menor limite temporal em alguns 

campos de análise.  

 
1. Fundamentos da escolha do tema de investigação 

A presente investigação procura, através de um caso de estudo, analisar a 

participação das universitárias nas Associações de Estudantes. A escolha do tema 

decorre, simultaneamente de motivações pessoais e da pertinência social e científica 

do tema na actualidade. 

As motivações pessoais prendem-se com o percurso académico da 

investigadora. De facto, a autora, licenciada em Administração Pública, no seu 

primeiro ciclo de estudos teve a oportunidade de contactar com unidades curriculares 

– ‘Ciência Política’, ‘Exclusão Social e Políticas Públicas’ e ‘Políticas de Educação, 

Ciência e Tecnologia’- que lhe despertaram o interesse por determinados assuntos. Da 

vontade de unir duas temáticas abordadas nas disciplinas num único projecto - As 

questões de género e de participação dos estudantes – resultou a eleição do objecto 

e objectivo da presente investigação.  

Esta pesquisa centra-se, desta forma, na participação das mulheres no 

associativismo político, sendo este interpretado como uma vertente de participação 

política. Conjecturando o facto da investigadora se encontrar num campo familiar em 

função da frequência do mestrado que está adjacente a este projecto na 

Universidade de Aveiro, e de parte da sua rede social de conhecimentos se 

sedimentar na mesma instituição de ensino, optou por analisar a Associação de 

Estudantes da Universidade de Aveiro. A AAUAV, é o órgão representativo de todos os 

estudantes da Universidade de Aveiro e, estando catalogada como uma Associação 

Académica é susceptível de subordinar outras estruturas, nomeadamente, outras 

associações departamentais de estudantes da UA. Dada a complexidade da estrutura 

da Associação e o limite temporal atribuído para a elaboração da presente 

dissertação optamos por nos cingir apenas à análise da participação feminina em três 

órgãos da AAUAV: Direcção, Conselho Fiscal e de Jurisdição e Núcleos (Desportivos, 

Culturais e Associativos). Excluímos, assim o Fórum Discente, devido à sua estrutura. A 

maioria dos elementos componentes deste órgão, são também membros de outros 

órgãos da AAUAV, sendo que, seleccionando este órgão estaríamos a replicar a 

análise de alguns dados.  



Não obstante, os estudos de género têm-se intensificado ao longo dos anos, 

nomeadamente, os estudos que se reportem à diferenciação de género na 

participação em órgãos governativos. Ambicionando desenvolver uma pesquisa sobre 

as questões de género e, simultaneamente, inovar, seleccionamos a academia 

estudantil como campo de estudo. As Associações de Estudantes são hoje, um órgão 

de dinâmica estudantil de participação nas decisões e gestão das universidades.  

  Emerge igualmente com pertinência a possibilidade de dar a conhecer o 

histórico de participação políttico-estudantil das mulheres como forma de aumentar a 

consciencialização das presentes e futuras gerações de estudantes femininas da sua 

representatividade e do lugar que ocupam nos movimentos estudantis da UA. Deste 

modo, julgamos que a apresentação de um caso de estudo proporcionará uma 

reflexão sobre as dinâmicas de participação feminina e o desenvolvimento de futuras 

acções de intervenção femininas na vida política dos estudantes. 

 
2. O problema e a sua formulação  

 Para melhor clarificar os nossos objectivos de estudo, começamos por 

relembrar as temáticas conceptuais apresentadas nos dois primeiros capítulos. Em 

seguida, procuramos apresentar o processo metodológico onde assenta a nossa 

pesquisa empírica. 

 O exposto no capítulo conceptual procurou fornecer informação sobre a 

evolução do sistema de ensino superior português e as possíveis implicações para as 

representações e papéis dos estudantes universitários. O estudante universitário, 

inicialmente, era tido como um actor passivo no processo educacional. Isto é, dotado 

de uma postura apática em relação ao seu papel no processo de aprendizagem, o 

estudante era considerado como mero assimilador de conhecimentos e a 

universidade era inicialmente objectivada como reprodutora mental da sociedade. 

Mais tarde, novas ideias de universidade surgiram. Entre alguns pensadores da 

temática, destacamos, na Universidade moderna Newman e Wilhelm von Humboldt. 

Newman perspectiva a universidade como uma instituição dedicada aos estudantes 

e ao ensino. A universidade deveria oferecer uma educação liberal, ensinando todos 

os ramos do conhecimento (Newman, 1973:145, citado por Magalhães, 2006:17-18). 

Por outro lado, a investigação deveria acontecer em academias, laboratórios ou 

centros de investigação, afim de se obterem melhores resultados.  

A teoria proposta por Humbolt propõe a universidade como um espaço onde 

se preconizem relações entre o ensino e a investigação, já que as duas funções 

“deverão ser inseparáveis” (Faria, 2003:45). As temáticas abordadas nas aulas 

poderiam, assim, resultar da investigação elaborada pelo docente (ibid:45). A 

universidade era uma instituição que preceituava a liberdade para os estudantes 



(escolhiam livremente a sua área científica e instituição de ensino) e docentes 

(seleccionavam livremente quais as matérias que investigavam e leccionavam). A 

única preocupação para os académicos traduzia-se na “busca da verdade, e 

apenas por amor à verdade” (Jaspers, 1965:19). 

 De mero instrumento de reprodução social e construtora de conhecimentos, as 

universidades começaram a flutuar em interesses de índole económica e inovadora. 

Entre períodos de crise e de reformas, destacámos a reforma de 1973 como uma das 

mais marcantes na história do ensino superior português. A reforma proposta por Veiga 

Simão proporcionou uma clara abertura do ensino superior português. Os estudantes 

tornaram-se socialmente e culturalmente mais diversificados. A criação do sistema 

binário (universidades/ politécnicos), a massificação do sistema e o aparecimento de 

instituições de ensino superior privadas, foram as principais transformações ocorridas. 

Nos anos noventa, o sistema de ensino superior português também começou, a 

ser alvo da Nova Gestão Pública. A adesão à nova retórica começa a proporcionar 

alterações no campo académico. As constantes transformações ocorridas e as 

crescentes exigências do mercado começam a abrir caminho a universidades mais 

autónomas e empreendedoras. As transformações poderão, igualmente, traduzir 

implicações para os papéis e representações tradicionais dos estudantes. Estes 

deixaram de ser vistos como cidadãos, tutores do direito à educação, passando a 

serem vislumbrados como clientes, consumidores de um serviço – a educação. Por 

outro lado, os novos regimentos emanados pelos órgãos governativos, 

tendencialmente, têm diminuído a representatividade estudantil nos órgãos de gestão 

das universidades, facto que não tem sido bem aceite pela comunidade estudantil. 

 A participação feminina no ensino superior aconteceu, de forma significativa 

no pós segunda Guerra Mundial. Preocupados em responder às exigências do 

mercado, os governos abriram o sistema de ensino superior para assim aumentar os 

níveis de qualificação da população. Até esta data as mulheres eram socialmente 

estigmatizadas como seres apenas responsáveis e com capacidades para o 

desempenho de actividades domésticas. Dada a necessidade de qualificação da 

população, estas viram as portas da universidade abrirem-se e aderiram 

substancialmente ao Ensino Superior. Em pouco tempo o número de matrículas 

femininas superou o número de matrículas masculinas.   

Desta forma, podemos depreender que o sistema de ensino superior português 

foi construindo estruturas e novas mentalidades ao longo dos anos. Os estudantes, 

como actores integrantes da instituição universidade também foram conquistando 

posições mais relevantes. As décadas de 60 e 70 constituíram períodos marcantes 

quanto à regeneração do papel do estudante, assim como, das suas representações. 

Iluminados pelo que ocorria além fronteiras, os universitários portugueses adoptaram 



práticas idênticas, se não, iguais e organizaram-se melhor nas associações que 

constituíam o suporte principal do movimento contestatário estudantil. Aquando da 

sua criação, era permitida a inserção de membros do sexo feminino nas associações, 

embora com algumas restrições.  

Em Portugal são vários os estudos que se dedicam à análise dos universitários 

como actores políticos, institucionais e sociais importantes (Bebiano e Cruzeiro, 2006; 

Bebiano e Silva, 2004; Cardina, 2008). Balsa et al (2001) e Martins et al (1999) apoiando-

se numa amostra de estudantes da universidade de Coimbra, evidenciam interesse 

em conhecer características dos universitários, nomeadamente as ocupacionais. 

Embora, não aprofundem acentuadamente os níveis de participação política e de 

associativismo dos jovens estudantes, os autores supra mencionados, apresentam-nos 

os níveis de participação e de associativismo estudantil baixos, verificando-se valores 

mais elevados entre os membros do sexo masculino.  

Posto isto, e tendo esta problemática como ponto de partida, decidimos definir 

a seguinte questão de investigação: “Como se caracteriza a participação das 

mulheres nas Associações de Estudantes?”  

Na tentativa de responder à questão e utilizando uma instituição particular 

como campo de estudo – AAUAV – assumimos como objectivos específicos 

caracterizar a participação feminina na Associação de Estudantes, verificar se existem 

diferenças de género quanto à participação na AAUAV e, finalmente, analisar o 

sentido da participação feminina na AAUAV.  

 
 

CCaappííttuulloo  VV  ––  CCaassoo  ddee  EEssttuuddoo::  AAAAUUAAVV 

  
 O presente capítulo dedica-se à apresentação da componente empírica da 

dissertação. Ao longo dos capítulos conceptuais fomos apresentando a universidade, 

os estudantes e as representações que a noção de estudante pode comportar. 

Focámos, também, a nossa atenção na questão do género na academia, a 

cronologia da presença feminina no sistema de ensino superior e a evolução das 

concepções dominantes do papel da mulher na universidade.  

 Nesta última parte do nosso trabalho pretendemos analisar se, a evolução da 

presença feminina nas universidades também se reflectiu na ocupação de cargos 

associativos estudantis. Para tal, consideramos pertinente dar uma visão panorâmica 

do processo de feminização da universidade à qual a associação de estudantes em 

estudo pertence – Universidade de Aveiro. Em seguida apontaremos alguns factores 

caracterizadores da AAUAV para oferecermos um mais aprofundado conhecimento 

do percurso de vida da Associação. Por fim, reflectiremos sobre a feminização na 



AAUAV, assim como os factores condicionantes da participação feminina na 

associação estudantil.  

 

1. A Feminização na UA 

Desde o ano da sua criação que a Universidade de Aveiro tem vindo a ver a 

sua população estudantil aumentar. No ano de 1973 a universidade constituía-se com 

apenas 7 alunos. Três anos depois, já contava com mais de 150 estudantes inscritos. 

Contudo, foi a partir da década de 90 que a universidade conseguiu conquistar mais 

estudantes, alcançando números próximos do que sempre esteve previsto nos seus 

diferentes planos estratégicos (12000-14000 estudantes). Este facto deveu-se em 

grande parte à reestruturação da universidade com a adopção de um novo modelo 

de gestão, diferentes das outras universidades (estrutura departamental) o qual 

permite à universidade auto-categorizar-se como uma ‘universidade de ponta e 

inovadora’ (Santiago, 2004:150).  

 Com a incorporação da Secção Autónoma de Engenharia Civil20 (1996), da 

Escola Superior de Tecnologia de Águeda (1997), do Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração de Aveiro21 (1998) e da Secção Autónoma de Ciências 

Sociais, Jurídicas e Políticas (1998) o leque de alunos da instituição de ensino superior 

aveirense atingiu o valor de 11 867 em 2001 (Santiago, 2004:150). Com o passar dos 

anos a universidade tem presenciado uma subida constante do número de matrículas. 

Actualmente, a UA incorpora 14 701 alunos22. Desde os dois anos após a sua criação 

que na UA o número de matriculas femininas é superior ao das masculinas. Em 1975 a 

taxa de feminização23 era de 55,21%. Uma década depois, em 1985, a taxa de 

feminização atinge o seu auge, contado com 3944 estudantes do sexo feminino 

(Santiago, 2004:150). Desde 1995 a taxa de feminização tem-se mantido estável, 

rondando os 54% (ver tabela nº7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nº7: Distribuição dos alunos por departamento na UA de 1974-1985 

                                                           

20 Posteriormente designado como Departamento de Engenharia Civil  
21 Inicialmente designado como Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro 
22 Valor Consultado em www.ua.pt, em 09/10/09 
23 Calculada através da divisão do número de efectivos femininos sobre o número total de 
efectivos.  



              

          Fonte: Santiago (2004:151) 

 

Analisando a evolução da presença feminina após vinte anos, observamos que 

a tendência da presença feminina continua a ser positiva nos cursos vocacionados 

para o ensino. Com a nova oferta de cursos, a UA contou em 2005/06 com 98,5% de 

alunas na área das ‘Ciências da Educação’. Os cursos de índole linguística e Cultural, 

‘Biologia’ e ‘Ciências da Saúde’ são, também, onde predominam a presença 

feminina, apresentando taxas de 74,3%, 72,5% e 65,1%, respectivamente, em 2006/07. 

No ano lectivo posterior (2007/2008) podemos verificar uma maior concentração das 

alunas nos cursos leccionados no departamento de ‘Didáctica e Tecnologia 

Educativa’ (95,1%) e ‘Ciências de Educação’ (93,5%). Por outro lado, a fraca presença 

feminina e a dominância masculina são visíveis nos cursos ‘Electrónica e 

Telecomunicações’ e ‘Engenharia Mecânica’, tal como podemos depreender na 

tabela seguinte: 

 

 

 

Cursos 
1974/75 Tx. 

Fem. % 

1975/76 Tx. 

Fem. % 

1985/86 Tx. Fem. 

% F M F M F M 

Electrónica 2 11 15,38% 2 25 7,4%    

Telecomunicações 5 19 20,83% 2 12 14,29%    

Matemática    14 9 60,9% 9 7 56,3% 

Ciências do Ambiente    4 10 28,6%    

Ciências da Natureza    9 7 56,3%    

Português/Francês    15 3 83,3% 64 5 92,8% 

Francês/Português    19 5 79,2%    

Inglês/Português    22 2 91, 7%    

Português/Latim/Grego       4 6 40,0% 

Português/Inglês       36 3 92,3% 

Inglês/Alemão       57 0 100,% 

Biologia       7 4 63,6% 

Cerâmica e Vidro       10 13 43,5% 

Engenharia do 

Ambiente 
      16 4 80,0% 

Engenharia Geológica       4 13 23,5% 

Química       6 3 66,7% 

Física/Química       9 6 60,0% 

Física       1 9 10,0% 

Matemática/Desenho       6 3 66,7% 

Planeamento Regional e 

Urbano 
      5 1 83,3% 

Electrónica e 

Telecomunicações 
      2 61 3,2% 



Tabela nº8: Distribuição dos alunos de formação inicial da UA por departamento 2005 -

2007 

 

Fonte: Dados Fornecidos pelo GAGI (Gabinete de Gestão e Informação)  

 

Se comparamos estes dados com os valores dos cursos de formação pós-

graduada podemos verificar que a presença feminina já não é tão significativa apesar 

dos valores ainda se manterem elevados. No que concerne à distribuição por áreas 

verifica-se a mesma tendência para uma presença mais acentuada nos cursos de 

‘Línguas e Culturas’, ‘Ciências da Educação’, ‘Química’ e ‘Ciências da Saúde’ (ver 

tabela nº9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Orgânica 
2005/06 Tx. 

Fem. % 

2006/07 Tx. 

Fem. % 

2007/08 Tx. 

Fem. % F M F M F M 

Ambiente e 

Ordenamento 
205 132 60,8 182 122 59,9 155 108 58,9 

Biologia 246 101 70,9 259 98 72,5 242 95 71,8 

Ciências da 

Educação 
201 3 98,5 224 9 96,1 187 13 93,5 

Comunicação e Arte 426 434 49,5 460 478 49,0 429 486 46,9 

Didáctica e 

Tecnologia 

Educativa 

238 16 93,7 217 16 93,1 214 11 95,1 

Economia, Gestão e 

Eng. Industrial 
523 647 44,7 518 668 43,7 501 609 45,1 

Electrónica e 

Telecomunicações 
103 1158 8,2 72 922 7,2 94 1181 7,4 

Engenharia 

Cerâmica e do Vidro 
63 110 36,4 54 107 33,5 44 88 33,3 

Engenharia Civil 104 281 27,0 110 281 28,1 93 267 25,8 

Engenharia 

Mecânica 
34 334 9,2 36 425 7,8 36 458 7,3 

Física 72 174 29,3 78 196 28,5 85 194 30,5 

Geociências 137 78 63,7 124 79 61,1 94 71 57,0 

Línguas e Culturas 475 140 77,2 473 164 74,3 470 159 74,7 

Matemática 177 89 66,5 125 81 60,7 110 65 62,9 

Química 482 249 65,9 490 280 63,6 459 255 64,3 

Ciências da Saúde    28 15 65,1 53 21 71,6 

Ciências Sociais, 

Jurídicas e Políticas 
264 114 69,8 291 131 69,0 320 132 70,8 



Tabela nª9: Distribuição dos alunos de formação pós graduada da UA por 

departamento 2005-2007 

 

Unidade Orgânica 
2005/06 Tx. Fem. 

% 

2006/07 Tx. Fem. 
% 

2007/08 Tx. Fem. 
% 

F M F M F M 

Ambiente e 
Ordenamento 52 28 65,0 85 42 66,9 114 54 67,9 

Biologia 86 33 72,3 127 40 76,0 180 57 75,9 

Ciências da Educação 1175 87 93,1 195 86 69,4 239 100 70,5 

Comunicação e Arte 78 84 48,1 93 88 51,4 150 129 53,8 

Didáctica e Tecnologia 
Educativa 160 27 85,6 214 88 70,9 193 30 86,5 

Economia, Gestão e 
Eng. Industrial 148 136 52,1 158 36 81,4 250 198 55,8 

Electrónica e 
Telecomunicações 10 113 8,1 12 135 8,2 13 67 16,3 

Engenharia Cerâmica e 
do Vidro 22 25 46,8 52 72 41,9 59 69 46,1 

Engenharia Civil 1 6 14,3 3 58 4,9 34 64 34,7 

Engenharia Mecânica 4 41 8,9 6 143 4,0 3 21 12,5 

Física 32 36 47,1 34 39 46,6 38 46 45,2 

Geociências 43 22 66,2 33 20 62,3 40 33 54,8 

Línguas e Culturas 117 22 84,2 76 16 82,6 142 26 84,5 

Matemática 57 21 73,1 52 19 73,2 80 36 69,0 

Química 91 30 75,2 84 26 76,4 124 29 81,0 

Ciências da Saúde 83 34 70,9 87 37 70,2 84 23 78,5 

Ciências Sociais, 
Jurídicas e políticas 123 59 67,6 98 67 59,4 140 67 67,6 

 

Fonte: Dados fornecidos pelo GAGI (Gabinete de Gestão e Informação)  

 

Convém salientar que a forte presença feminina na Universidade de Aveiro não 

é um factor isolado no panorama nacional. Dados nacionais revelam que a tendência 

para um número mais elevado de mulheres no ensino superior se manteve mais ou 

menos inalterado até ao ano lectivo de 2005-2006 tendo, contudo, vindo a verificar-se 

uma tendência para um ligeiro decréscimo nos últimos três anos. 

 

Tabela nº10: Inscritos no Ensino Superior por sexo 1995-96 a 2008-2009 

 

Fonte: GPEAIR/RAIDES (2009) 

 

Sexo 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 

Masculino 42,3% 42,7% 43,9% 44,1% 43,5% 43,0% 43,0% 43,4% 43,9% 44,3% 44,8% 46,0% 46,5% 46,6% 

Feminino 57,7% 57,3% 56,1% 55,9% 56,5% 57,0% 57,0% 56,6% 56,1% 55,7% 55,2% 54,0% 53,5% 53,4% 

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



 

 

Após a conclusão do ciclo de estudos superiores e ao procurar a integração no 

mercado de trabalho as diferença entre os géneros emergem, novamente, como 

notórias. Verificando-se que as mulheres estão em maior número entre os 

desempregados que possuem a licenciatura como habilitação24.  

Na generalidade, as áreas de estudo com maior número de desempregados 

com habilitações superiores são as áreas das ‘Ciências sociais e do comportamento’ e 

das ‘Ciências empresariais’. No seguimento desta tendência, o maior número de 

mulheres desempregadas, também, se centra nestas áreas, a que se junta a área de 

‘Formação de professores/formadores e ciências da educação’. Contudo, é útil notar 

que estas áreas de estudo correspondem, igualmente às que suscitam maior interesse 

por parte das mulheres. Se tivermos em conta unicamente as taxas de desemprego 

femininas por área de estudo, verificamos que são as áreas de saúde e serviços sociais 

que possuem taxas mais elevadas, 80,4% e 94,0%, respectivamente. As áreas de 

estudo em que predominam os elementos do sexo feminino são, também, as áreas em 

que se verificam um maior número de desempregadas25.  

Assim sendo, a simples frequência do ensino superior não se traduz 

directamente em igualdade de oportunidades na sociedade em geral verificando-se 

a persistência dos fenómenos de segregação horizontal e vertical. Quando integradas 

no mercado de trabalho, as mulheres enfrentam mais dificuldades em aceder a 

cargos de topo e de chefia. Por outro lado, as mulheres continuam a ocupar 

amplamente as áreas de Educação e Acção social, tal como podemos verificar na 

figura nº1.  

 

Figura nº1: População empregada por profissão e sexo em 2006 

 

 

 

 

 

 

 

               

Homens        

                                          Mulheres  

 

Fonte: Inquérito INE/MTSS  

                                                           

24 Anexos 4 e 5 
25 http://www.gpeari.mctes.pt 

Quadros superiores de adm pública, dir. e quadros superiores de empresa 

Especialistas das prof. Intelectuais e científicas 

Técnicos e prof. de nível intermédio 

Pessoal administrativo e similares 

Pessoal dos serviços e vendedores/as 

Agricultores e trab. qualif. da agricultura e pescas 

Operários/as, artífices e trabalhadores/as e similares 

Operadores/as de instalações e máquinas e trabalhadores/as da montagem 

Trabalhadores/as não qualificados/as 



Gostaríamos de seguida de analisar e discutir se esta evolução positiva da 

presença feminina nos Cursos da UA também se repercute na pertença à Associação 

de Estudantes. Por outras palavras, desejamos analisar se, de facto, existe alguma 

correlação positiva entre o número de mulheres inscritas na UA e o número de 

membros femininos da AAUAV, questão que será o centro da nossa análise num ponto 

posterior. Com o intuito de dar melhor a conhecer a Associação de Estudantes em 

estudo apresentaremos de seguida parte do seu historial, bem como, a sua estrutura e 

factores caracterizadores. 

 

2. AAUAV: factores de contextualização e caracterização 

A Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAV) iniciou o seu 

percurso de vida a 28 de Junho de 1978, cinco anos após a criação da Universidade 

de Aveiro. Inicialmente designada como Associação de Estudantes da Universidade 

de Aveiro (AEUA), esta nasceu com o principal objectivo de salvaguardar os interesses 

da academia, assumindo como missão: “a representação institucional dos estudantes 

da UA, bem como defesa e promoção dos interesses e aspirações estudantis” 

(AAUAV, 2009). 

 Com o objectivo de materializar a sua missão a Associação encontra-se 

organizada hierarquicamente, englobando diferentes órgãos com diferentes funções 

e responsabilidades (ver anexo 6). Os órgãos mentores da associação são a Direcção, 

Mesa da Assembleia-geral e o Conselho Fiscal, órgãos “eleitos anualmente por 

sufrágio universal exercido pelos estudantes da UA” (AAUAV, 2009). Aos órgãos 

dirigentes compete, sumariamente, a gestão democrática da Associação, sendo 

eleitos anualmente pelos membros por voto secreto, directo e universal (Lei nº 

116/1997 de 20 de Maio 1997). A Assembleia-geral é o órgão máximo deliberativo, é 

composta por um presidente, dois secretários e demais vogais. A direcção é, 

licitamente, formada por um número ímpar de elementos, tendo como limite mínimo e 

máximo de membros, 9 e 21, respectivamente. A direcção tem de ser, 

obrigatoriamente, constituída por um presidente, um secretário, um tesoureiro e 

vogais. Actualmente esta comporta vários sectores, entre os quais: ‘Acção Social e 

Pedagógico’, ‘Administrativo’, ‘Cultural’ e ‘Desportivo’. No que concerne ao Conselho 

Fiscal este é, igualmente, composto por um presidente, um secretário, um relator e 

vogais (Lei nº 116/1997 de 20 de Maio 1997).  

Os núcleos são considerados como organismos da AAUAV, aos quais lhes 

incube a “organização de actividades sectoriais da UA” (Lei nº 116/1997 de 20 de 

Maio 1997). Estes têm o poder discricionário no que toca à eleição da sua direcção, 

contudo, este terá de acontecer anualmente. É imperativo que a direcção dos 



núcleos integre um coordenador e um responsável financeiro. Actualmente a AAUAV 

conta com a existência de núcleos Associativos (NAE - Núcleo Associativo de 

Estudantes e NAE-ESAN - Núcleo Associativo de Estudantes - Escola Superior Aveiro 

Norte); Culturais (Bio-núcleo, Biologia, Espeleologia, GRETUA, Magna Tuna Cartola, 

Orfeão Universitário, Rádio, Tuna Feminina e Tuna Universitária); Desportivos (Andebol, 

Atletismo, Badmington, Basebol, Basquetebol, Capoeira, Desportos Motorizados, 

Futebol 11, Futsal, Hóquei em Patins, Karaté, Rugby, Surf e Bodyboard, Ténis, Voleibol, 

Xadrez e Yoga) e de curso (Ambiente, Biologia, Civil, Computação e Telemática, 

Economia, Química e Mecânica).  

A AAUAV conta igualmente com a representatividade dos seus membros em 

assentos de alguns órgãos de gestão da UA, nomeadamente, no Senado da 

Universidade, na Secção de Planeamento e Gestão do Senado, Conselho 

Administrativo e Conselho de Acção Social. Por determinação do novo RIJES, os 

representantes da AAUAV viram extinto o seu assento na Assembleia da Universidade.  

Como foi supra-mencionado a AAUAV abraça outras estruturas, subordinando-

as. A AEISCAA, a AEGIA, a AETTUA, a AGPTUA, e a Associação de Estudantes da 

Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa em Aveiro são as actuais 

estruturas associativas estudantis no âmbito da UA que a AAUAV engloba. A 

Associação em estudo coopera com as diversas associações, anteriormente referidas, 

estabelecendo protocolos e disponibilizando recursos financeiros e humanos (AAUAV, 

2009). 

Não obstante o relacionamento com a comunidade académica, a AAUAV 

também estabelece laços com instituições externas à academia. No ano de 2008 

foram desenvolvidos projectos com o Governo Civil de Aveiro e diversas câmaras 

municipais da região. A AAUAV encontra-se também filiada com outras associações 

estudantis ou organismos com responsabilidades neste domínio, tanto nacionais como 

internacionais26.   

 Sediada na ‘Casa do Estudante’, a AAUAV contava, em 2008, com 14 623 

membros, 13 627 sócios efectivos, 264 sócios extraordinários e 9 sócios honorários 

(AAUAV, 2009). 

 

 

                                                           
26
 Constituem exemplos: Conselho Nacional da Juventude; Student Wing European Consortium 

of Innovative Universities;  International Exchange Erasmus Students Network; Federação 
Associativa do Desporto Universitário; Fórum Académico para a Representação e Informação 
Externa; Federação Portuguesa de Atletismo; Federação Portuguesa de Basebol e Softbol; 
Federação Portuguesa de Basquetebol; Federação Portuguesa de Rugby; Associação Nacional 
de Estudantes de Engenharia do Ambiente; Associação Nacional de Estudantes de Biologia; 
Federação Nacional de Estudantes de Engenharia Civil. 
 



2.1 Associativismo estudantil na UA – Entre a política e a representação 

Tal como a universidade, a AAUAV também tem a sua história com marcos 

determinantes. Um destes, particularmente determinante foi, com certeza, a mudança 

de denominação em 1996. Apesar de os estatutos já terem sido aprovados em 

Reunião Geral de Alunos (RGA) anteriormente, foi no mandato de Ângelo Ferreira que 

a Associação deixou de ser denominada por AEUA e passou a consagrar-se como 

AAUAV. A mudança de título ocorreu de uma forma natural pois foi uma decisão 

aceite pela maioria. As causas subjacentes a esta mudança foram, sobretudo, a 

tentativa de acompanhamento de crescimento da UA e a satisfação do desejo dos 

estudantes aveirenses em se equipararem a outras grandes academias do país, tal 

como podemos depreender da entrevista:  

 

“ (…) Havia uma grande vontade da maioria em nos tornarmos uma 
Associação Académica. As outras grandes associações também o eram, 
como a AAC (Associação Académica de Coimbra) e a de Lisboa. Já era um 
projecto antigo, quando tomei posse os estatutos já existiam e tinham sido 
aprovados em RGA (Reunião Geral de Alunos), mas são publicados depois, 
como havia um “limbo” eu decidi esclarecer essa situação optou-se, por 
maioria tornar AAUAV.” (Entrevista 1) 

 

Tal afirmação revela a forma das Associações de Estudantes não existem no 

vazio, tendo um comportamento organizacional fortemente condicionado pelo 

campo mais vasto em que se inserem, neste caso, as restantes associações do país.  

Com a mudança de designação e de estatutos a AE passou a englobar uma 

maior infra-estrutura, uma vez que podia estender o seu leque de actuação a outras 

escolas da instituição, assim como abraçar e dominar estruturas associativas da 

instituição. O número de estudantes da Associação cresceu, bem como o número de 

associados. Os fundos económicos para a realização de actividades aumentaram e 

houve uma maior aproximação entre o docente e o discente.  

 A AAUAV tem assim cooperado para o estímulo de actividades de índole 

cultural, física, desportiva e político-social. Desenvolve a sua acção nas áreas 

académica, política e social assumindo como funções (AAUAV, 2009): 

 
-Defesa e promoção dos valores fundamentais do ser humano; 

-Contribuir para a participação cívica dos seus membros na discussão de 

problemas educativos; 

-Cooperar com todos os organismos estudantis nacionais e estrangeiros. 

 

Actualmente a AAUAV rege-se pelo decreto-lei publicado em Diário da 

República série III nº 166 de 20 de Maio de 1997. Contudo, já se encontram aprovados 

em RGA de 8 de Novembro de 2007 novos estatutos, ainda não oficialmente 



publicados. Os estatutos vigentes enobrecem os princípios de democraticidade e 

independência. Por democraticidade entende-se a salvaguarda do direito de 

participação a todos os alunos da instituição e a eleição dos seus órgãos 

representativos. O princípio de independência prescreve a não sujeição da 

Associação a instituições onde possam proporcionar a perda da independência dos 

estudantes, nomeadamente, a partidos políticos, instituições estatais e religiosas. Nas 

entrevistas exploratórias tivemos a oportunidade de confirmar que, de facto, a AAUAV 

não está partidarizada. Contudo foi-nos transmitido que esta está politizada, dado que 

engloba membros com diferentes pensamentos e opções políticas: 

 
“ (…) A participação pública, não sendo, por acaso, de cariz político, foi uma 
coisa que foi um denominador comum (…) não havia propriamente uma cor, 
eu vinha do PSD, mas havia pessoas do PS (…) eu ali, consegui-me identificar 
com uma equipa que tinha os mesmos princípios que eu, a nossa cor era o 
verde, que era a cor da universidade, estávamos todos em prol de uma 
academia. (Entrevista 2) 
 

Não obstante os partidos políticos, continuam a tentar aproximar-se das 

Associações de Estudantes, e a AAUAV não foge à regra. Com as entrevistas podemos 

obter um testemunho que ilustra esta nossa asserção: 

 
“ (…) Havia sempre muito boa gente que fazia distinção, tinham as opções 
deles muito claras, mas, no que tocava às questões essenciais, que diziam 
respeito às universidades havia sempre o senso de ‘saber dividir as coisas’. Mas 
que há, de facto, alguma influência, pelo menos uma tentativa de influência 
existe, isso sou a primeira pessoa a dizê-lo. Aliás, nós continuamos a ver aqui (…) 
as pessoas tentam, há um aproveitamento, sem dúvida…dos alunos, dos 
interesses dos alunos, para fazer, isso acontece em todo o lado. As pessoas 
exercem influência. (Entrevista 3) 

 

Descritos os contornos institucionais e organizacionais da AAUAV, e sendo a 

instituição em estudo um órgão democrático, gostaríamos, agora, saber como tem 

sido vivida a questão do género na Associação. Por outras palavras, pretendemos 

conhecer os níveis de participação feminina na associação, assim como os principais 

motivos que podem estar na base de uma positiva participação feminina nas 

estruturas de direcção da Associação. Estas questões serão seguidamente analisadas.   

 

3. Participação das mulheres nas Associações de Estudantes: estudo de caso da 

AAUAV 

 
Exposto o enquadramento conceptual do papel dos estudantes e das 

actividades de associativismo criadas no âmbito académico e da caracterização do 

papel da mulher como estudante no ensino superior, pretendemos, agora, analisar 

como se comportam as estudantes nas suas acções de participação cívica dentro da 



academia. Assim sendo, seguidamente, utilizamos a Associação Académica da 

Universidade de Aveiro (AAUAV) como caso de estudo que sustenta a análise. 

Começamos por expor a análise de dados, apoiando-nos simultaneamente em dados 

estatísticos e em dados qualitativos obtidos através de entrevistas. Procuramos, então, 

através de dados estatísticos, ver como se têm comportado as estudantes no que 

concerne à sua participação na AAUAV.  

  

3.1 Análise de dados 

 

 Numa primeira análise, debruçamo-nos no histórico de participação nos órgãos 

sociais da AAUAV (Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e de Jurisdição e 

Direcção), de seguida, expomos a evolução da participação feminina nos núcleos 

(culturais, curso, e desportivos).   

 
3.1.1 Órgãos Sociais 

 
Um dos aspectos interessantes ao estudar as diferenças de género numa 

associação de estudantes consiste em conhecer a participação feminina nos seus 

órgãos directivos. Desde logo, podemos salientar que a presença masculina nos 

órgãos da AAUAV tem sido maioritária. Num total de 381 membros da comissão 

eleitoral, apenas 104 eram mulheres. Se atentarmos nas taxas de feminidade 

apresentadas verificamos que não existe um padrão de continuidade. Em termos 

gerais verifica-se uma evolução positiva com os valores da taxa maiores do que os 

inicialmente apresentados, nos anos de 1996 e 1997. Os valores mais baixos (17%) e 

mais elevados (37%) encontram-se precisamente em dois anos seguidos (2006 e 2007), 

o que torna difícil propor argumentos explicativos para estas diferenças. Apesar da 

tendência se situar na subida dos valores, a média das taxas de feminidade encontra-

se num nível um pouco baixo, correspondendo a apenas um quarto dos 

representantes gerais. 

 Não obstante, à sua fraca representação, as alunas marcam a sua presença 

anualmente na comissão eleitoral. A representação feminina geralmente é 

proporcionalmente inferior à masculina. No período de 13 anos em análise em apenas 

cinco (2000, 2002, 2004, 2007 e 2008) se verificou que a representação feminina na 

Mesa da Assembleia – órgão máximo da AAUAV – ultrapassou a masculina. Em 

oposição, os anos de 1996, 2003 e 2006 foram os anos em que a participação feminina 

foi mínima, contemplando apenas 5 membros mulheres para 22 ou 24 homens. O 

órgão de direcção é, habitualmente, o órgão onde mais participam alunas. Já no 

Conselho Fiscal, por sua vez, a representatividade das alunas é nula, tal como 

podemos constatar através dos dados apresentados na tabela nº 11. 



Tabela nº11: Número membros da comissão eleitoral da AAUAV por ano e género 

 

Comissão 
Eleitoral Órgãos H Total nº 

Homens M Total nº 
Mulheres 

Taxa de 
Feminidade 

% 

  Mesa 2 
22 

1 
5 19 1996 CFJ 3 0 

  Direcção 17 4 
  Mesa 3 

18 
0 

4 18 1997 CFJ 1 1 
  Direcção 14 3 
  Mesa 2 

17 
1 

6 26 1998 CFJ 2 1 
  Direcção 13 4 
  Mesa 2 

18 
1 

7 28 1999 CFJ 2 1 
  Direcção 14 5 
  Mesa 1 

17 
2 

10 26 2000 CFJ 2 1 
  Direcção 14 7 
  Mesa 2 

16 
1 

9 36 2001 CFJ 2 1 
  Direcção 12 7 
  Mesa 1 

18 
2 

8 31 2002 CFJ 3 0 
  Direcção 14 6 
  Mesa 3 

22 
0 

5 19 2003 CFJ 3 0 
  Direcção 16 5 
  Mesa 1 

21 
2  

22 2004 CFJ 2 1 6 
  Direcção 18 3  
  Mesa 3 

20 
0  

26 2005 CFJ 2 1 7 
  Direcção 15 6  
  Mesa 3 

24 
0  

17 2006 CFJ 3 0 5 
  Direcção 18 5  
  Mesa 1 

17 
2  

37 2007 CFJ 2 1 10 
  Direcção 14 7  
  Mesa 2 

23 
3  

34 2008 CFJ 3 2 12 
  Direcção 18 7  
  Mesa 3 24 

 

2  
29 2009 CFJ 5  0 10 

  Direcção 16 8  

Total 
  

277 104 26 

 

     Fonte: Livro de Actas tomadas de posse de da Comissão Eleitoral  1995-2008 

 

Se avançarmos com a análise e atentarmos nos órgãos de presidência da 

AAUAV, nomeadamente na direcção, podemos constatar que esta continua ainda a 

constituir-se como um domínio do sexo masculino, estando simultaneamente marcado 

com a noção simbólica de poder e a imagem do homem como seu detentor máximo. 

Sabemos que apesar de a Assembleia-geral ser o órgão com os poderes máximos, é o 

cargo de presidente da Associação que mais conota simbolismo, visibilidade exterior e 

o que está mais associado a carga laboral e responsabilidade. Verificam-se apenas 



duas excepções a esta situação com a presença feminina na presidência da 

associação nos anos de 2004 e 2005 (Tabela nº12).  

 

Tabela nº12: Presidentes da AAUAV por ano e sexo 

 

Ano H M 

1996    

1997    

1998    

1999    

2000    

2001    

2002    

2003    

2004   

2005   

2006  

2007  

2008    
      

                                  Fonte: Livro de Actas de tomada de posse Comissão Eleitoral 1995-2008 

 

3.1.2 Núcleos 

Os núcleos associativos na AAUAV têm vindo a assumir um papel crucial no 

que concerne à promoção da interacção com os membros da comunidade 

académica e até com a sociedade civil. A participação nestes núcleos revela uma 

dimensão dos estudantes centrada numa multiplicidade que se afasta da imagem 

tradicional do aluno como mero receptor de conhecimentos. Os núcleos constituem-

se, também, como estruturas de ocupação dos tempos livres, actividades de lazer e 

diversão, aprovisionamento e formação de competências dos alunos, pois, ao 

fazerem parte destes, os alunos têm a possibilidade de cultivar valores e 

comportamentos que só com a leccionação de aulas não são possíveis de se obter. 

Neste âmbito, iremos analisar, de seguida, o interesse revelado pelas alunas em 

pertencer aos núcleos culturais, de curso e desportivos.   

 
3.1.2.1 Núcleos Culturais 

 

Durante a investigação só foi possível angariar dados dos núcleos culturais a partir 

do ano de 1999. A abertura anual dos núcleos depende, sobretudo, da iniciativa dos 

alunos em se empenharem na edificação de um projecto que lhes suscite interesse. 

Dado que os núcleos podem não abrir todos os anos, a análise da participação 



feminina não pode ser elaborada de uma forma cronologicamente linear. No entanto, 

podemos afirmar que as alunas têm marcado a sua presença em todos os núcleos 

analisados, excepto os que englobam membros exclusivamente do sexo masculino, 

como é o caso da ‘Magna Tuna Cartola’ e ‘Tuna Universitária de Aveiro’. Esta 

limitação relaciona-se com o carácter extremamente machista que tradicionalmente 

se associava às praxes, entendidas como um rito de passagem que celebrava noções 

de masculinidade dominante.   

Com os dados obtidos podemos, também, constatar que os membros do sexo 

feminino que integram nos núcleos culturais se inserem, essencialmente, em estruturas 

associadas às áreas de ‘Biologia’ e ‘Solidariedade’, seguidos da ‘Tuna Universitária 

Feminina’. Este facto deve resultar certamente de o curso de biologia leccionado na 

UA possuir uma taxa de feminização de 72,37% e de a solidariedade ser uma área que 

se melhor se coaduna com as conotações atribuídas ao género feminino. Por sua vez, 

a área cultural em que se verifica uma menor participação por parte das alunas é a 

‘Banda Desenhada’ embora, neste caso se possa falar de um desinteresse geral dado 

que o núcleo só funcionou durante um ano. Os núcleos culturais que, gradualmente, 

mais têm vindo a perder participação feminina são o núcleo ‘ Experimental de Teatro’, 

‘Geologia’ e ‘Orfeão’. O núcleo onde se está a constatar uma maior tendência para 

a participação de membros masculinos é o núcleo de ‘Rádio’. Contudo, o núcleo de 

‘Espeleologia’ é, efectivamente, o núcleo que mais efectivos masculinos possui. A 

tabela nº13 ilustra as diferenças enunciadas.  

Tabela nº13: Número de homens e mulheres nos Núcleos Culturais   

Fonte: Livro de Actas de tomada de posse Núcleos Culturais 1999-2008 

Núcleos Culturais 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Artes Plásticas - - 4 1 - - 3 2 - - - - - - - - - - - - 

Banda Desenhada - - 6  - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bionúcleo - - 3 4 - - 3 3 4 3 2 5 1 6 3 4 1 6 3 4 

Cinema e Fotografia - - 4 1 - - - -  - 5 1 - - - - - - 3 - 

Espeleologia - - 4 2 6 1 7 2 5 2 5 - 7  4 1 3 - 4 1 

GRETUA - - - - - - - - - - - - 2 3 2 3 2 1 - - 

Grupo Experimental de Teatro - - - - - - 1 4 3 2 4 1 - - - - - - 4 3 

Geologia - - 5 4 - - 5 2 4 3 5 3 4 1 4 1 - - 7 - 

Ilhas de Bruma 3 4 - - 2 7 2 7 - 3 - - - - - - - - - - 

Magna Tuna Cartola - - 4 - - - - - 5 - 5 - - - 5 - 5 - 5 - 

Orfeão - - - - 2 3 3 2 4 1 2 5 1 4 - 3 - - - - 

Rádio  -  3 3 2 - 3 4 2 3 4 1 - - - - 4 1 5 - 

Radiologia - - - - - - - - - - - - -  4 1 - - - - 

Solidariedade  3 4 1 3 - - - - 2 3 - - - - - - - - - - 

TUA - - 5  7 - - - - - 5 - - - 5 - - - 5 - 

Tuna Feminina - - - 5 - - - 3 - 5 - 3 - - - 6 - 5 - 5 

Total 6 8 3
9 

23 19 11 2
7 

2
9 

2
9 

2
5 

3
7 

1
9 

1
5 

14 2
7 

1
9 

1
5 

1
3 

3
6 

13 



3.1.2.2 Núcleos de curso 

 
Os núcleos de curso designam-se pelo órgão representativo dos alunos inscritos na 

panóplia de formações oferecida pela Universidade de Aveiro. Tendo como principal 

obrigatoriedade os membros pertenceram ao curso que estão a representar. Alvo das 

variadíssimas mutações e estatutos que vão sendo publicados ao longo dos anos, os 

núcleos de curso foram aumentando o seu leque e mudando os seus estatutos. 

Consequência directa foi a obrigatoriedade de criação, em 2007, dos órgãos mesa e 

direcção no núcleo (AAUAV, 2009).  

 Os dados dos núcleos são consistentes com a tendência para a segregação 

horizontal verificada na escolha dos cursos. Os alunos estão maioritariamente 

presentes nos núcleos de ‘Mecânica’ e ‘ Electrónica e Comunicações’. Têm 

aumentado a sua presença nos núcleos de ‘Estudantes de Física, Meteorologia e 

Oceanografia’ e no ‘Núcleo de Estudantes de Engenharia de Ambiente’. Por seu lado, 

as alunas da Universidade de Aveiro, que mais se envolvem nos núcleos de curso são 

as estudantes de Química. No entanto, as alunas do curso de Engenharia Civil têm 

tendido a marcar a sua presença na representação do curso no núcleo apesar de a 

sua taxa de feminização rondar apenas os 28%, Estes dados podem ser visualisados 

através da tabela seguinte:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela nº14: Número de homens e mulheres nos Núcleos de Curso  

 

 

Fonte: Livro de Actas de tomada de posse Núcleos de curso 2000-2008 

 
 
3.1.2.3 Núcleos Desportivos 

 
Os núcleos desportivos destinam-se, essencialmente, à promoção da prática 

desportiva dos estudantes e a proporcionar aos estudantes a continuidade da prática 

de um desporto exercida até à sua entrada na universidade. Abrangendo diversas 

modalidades, não impõem quaisquer restrições de participação em termos de 

género, contudo através dos dados recolhidos verifica-se, mais uma vez, que a 

participação feminina é minoritária proporcionalmente à masculina. São alguns os 

núcleos desportivos onde a representatividade feminina na coordenação tem sido 

nula, nomeadamente: ‘Badmington’, ‘Basebol’, ‘Futebol 11’, ‘Hóquei em Patins’, 

‘Karaté’, ‘Squash’ e ‘Xadrez’. Os núcleos de ‘Actividades Subaquáticas’, ‘ Andebol’, 

Núcleos de Curso 
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

H M H M H M H M H M H M H M H Total 
H M Total 

M H Total 
H M Total 

M 

NEEA 
Direcção  

    4 5 3 6 5 4 7 2 4 5 4 3 
6 

8 
3 

4 
9 

10 
2 

4 
Mesa 2 1 1 2 

NEEC 
Direcção  

6 1 6 3 4 5 3 6 4 5 5 4 
    7 

9 
4 

5 
  

  
  

  
Mesa     2 1     

NEB 
Direcção  

                        4 4 
2 

5 
1 

1 
  

  
  

  
Mesa 3       

NEECT 
Direcção  

                            
9 

11 
  

1 
8 

11 
1 

1 
Mesa 2 1 3   

NEEMEC 
Direcção  

9               8       7   
4 

7 
1 

1 
  

  
  

  
Mesa 3       

NEQ 
Direcção  

    7 2 6 3 4 5 2 5 1 6 1 6 
5 

9 
6 

7 
  

  
  

  
Mesa 2 1     

NEBEC 
Direcção  

                        10 4 
5 

7 
4 

5 
7 

9 
4 

5 
Mesa 2 1 2 1 

NEM 
Direcção  

                            
  

  
  

  
3 

6 
2 

2 
Mesa    3   

NEEQ 
Direcção  

                            
  

  
  

  
10 

11 
1 

3 
Mesa     1 2 

NEF 
Direcção  

3 2   
                        

  
  

  
  

  
  

  
Mesa                               

NEEM 
Direcção  

    6 5               
        

  
  

  
  

  
  

  
Mesa               

NEFMO 
Direcção  

3 2     4 5 7 2       
        

  
  

  
  

  
  

  
Mesa               

NEFQ 
Direcção          

6 1 
                  

  
  

  
  

  
 

  
Mesa                 

Total 21 5 23 15 23 20 19 17 21 13 10 15 26 17 54 56 24 24 49 47 15 15 



‘Desportos Motorizados’ e ‘Desportos Náuticos’, são os que contemplam mais 

membros masculinos. Por sua vez, os núcleos de ‘Atletismo’ e ‘Surf e Bodyboard’ têm 

observado uma evolução feminina positiva, tendo, inclusivamente, este último uma 

mulher como presidente na actualidade. O núcleo de Yoga é onde se tem verificado 

uma maior participação feminina (ver anexo 7).  

 A análise dos dados revela que efectivamente existem diferenças de género 

na participação na associação de estudantes. Em geral, a participação das mulheres 

é inferior à dos homens. Não obstante verificam-se as mesmas tendências para a 

segregação vertical – com uma menor participação no topo – e horizontal – com as 

mulheres mais presentes em núcleos de cursos com maior participação feminina, que 

se verificam na população em geral. De forma a aprofundar a análise recorremos, 

também, à recolha de dados qualitativos através de entrevistas. 

  

3.2 Feminização na AAUAV 

 

Sendo o nosso objecto de estudo, os estudantes do sexo feminino, procuramos 

durante as entrevistas, compreender a percepção dos entrevistados sobre as 

potenciais condicionantes da participação feminina na AAUAV. Para tal, começámos 

por tentar perceber os processos e mecanismos subjacentes ao início da participação 

activa na associação. As respostas foram consensuais, e levaram-nos a depreender 

que a entrada para a AAUAV acontece, sobretudo, por influência ou intermédio de 

colegas, tal como nos demonstram os discursos na primeira pessoa: 

 

“Entrei para a associação porque fui a umas reuniões de uma comissão 
académica que se criou no PSD e aí conheci algumas pessoas que fizeram 
parte da equipa da primeira direcção do Ângelo, e aí eles: ‘ai não queres 
participar e tal’ foi assim que entrei na associação (…) A Paula entrou porque 
era conhecida do Ângelo, tinham trabalhado juntos no Núcleo de Artes 
Plásticas (NAPUA)”. (Entrevista 2) 
 
“ (…) Quem tem vontade de se dar às associações, das duas uma: ou é 
alguém que já está dentro da plataforma ou na associação, mesmo na 
direcção, ou nos núcleos e, portanto, já conhece a estrutura e quer entrar e 
participar mais; ou então, é alguém que é puxado mesmo por uma razão ou 
outra que a pessoa depois quem lá esta chama por elas” . (Entrevista 3) 
 

 
Estes discursos desvendam a importância de dois elementos centrais na decisão de 

participar activamente na Associação: a predisposição para a participação e a 

pertença a redes de contactos específicas. Tais elementos poderão constituir-se como 

elementos justificativos da menor participação das alunas. Na realidade sabemos que 

a participação cívica e das mulheres é menos acentuada que a dos homens, logo, 

centrando-se o “recrutamento” neste âmbito a oportunidade de se conseguirem 



elementos do sexo feminino é menor. Por outro lado, o afastamento destas e de outras 

redes de contactos conduz, de igual forma, a uma menor predisposição para 

participar na Associação. A este nível importa reflectir, também, sobre o processo de 

constituição das listas. Estando este centrado em contactos informais pode constituir-

se, igualmente, uma relevante condicionante da participação feminina. Na realidade, 

ao serem convidadas, as jovens alunas, parecem aderir e aceitar a participação 

activa. Este facto é comprovado pelo discurso de um ex-presidentes da AAUAV: 

 

“Eu convidei mulheres para integrarem na minha lista e elas aceitaram. Eu 
tentava estabelecer igualdade de participação entre homens e mulheres. Tive 
várias mulheres a trabalhar comigo na direcção e o seu trabalho era 
excepcional”. (Entrevista 1) 

 
 

Na análise dos processos de constituição de listas, podemos verificar que as 

listas são construídas por decisões e escolhas de quem lidera a lista. Por outras 

palavras, um grupo minoritário organizado convida outros colegas para integrarem a 

sua lista. Procurámos perceber se existe alguma influência do sexo na base da 

selecção dos alunos para a constituição das referidas listas. A este respeito, os 

discursos dos entrevistados foram lineares. Apesar de os ex-presidentes e o actual 

presidente da AE declararem que existe uma preocupação por englobar membros 

femininos nas suas listas, o sexo não constitui, na sua opinião, critério primordial de 

selecção. Características como a responsabilidade, competência e organização, são 

as mais valorizadas. 

 

“ (…) De uns mandatos para os outros aumentei o número de mulheres. Não 
por serem mulheres, por saber quem eram as pessoas, por as conhecer e saber 
o que elas eram capazes. Eu ia vendo quem é que podia convidar a integrar 
na lista”. (Entrevista 1) 
 

“No primeiro mandato não, a primeira vez que eu concorri como presidente a 
lista estava praticamente criada, e depois vieram-me convidar para 
encabeçar a lista, para ser presidente. Na altura, levei mais duas ou três 
pessoas que eu conhecia, pois não conhecia praticamente ninguém da lista. 
No segundo mandato já não. Já foi com as pessoas que eu conhecia, com as 
pessoas que eu achava que eram certas para fazer parte da equipa, aí já fui 
eu que escolhi. Mas, também continuei com poucas raparigas por uma 
questão de opção, mesmo. Vi das pessoas que eu conhecia quem tinha 
disponibilidade, quem tinha alguma entrega ao projecto. Portanto era mesmo 
por outras questões, pura coincidência serem menos raparigas e mais rapazes. 
Acho que neste caso não se punha a descriminação de todo, não era por ser 
rapariga ou não. Punha-se por outros critérios: a disponibilidade para o 
projecto, a maneira como eles encaravam a associação, o que se fazia, e não 
o sexo, de todo”. (Entrevista 3) 

 

“ (…) A competência, sempre competência. Nós não conseguimos, nesta 
altura, trabalhar com pessoas que não têm capacidade de trabalho, que não 



têm competência, não dá. Não se consegue. Então para além de serem 
mulheres, são calmas, calculistas, organizadas. São competentes e isso é 
essencial”. (Entrevista 4) 
 

      Estes factores parecem confirmar outros de âmbito mais geral que sustentam que a 

interpretação das universidades como organizações neutras em termos de género e 

distantes ou protegidas do seu ambiente externo dificulta a visibilidade e 

consciencialização de género, promovendo-se, desta forma, a perpetuação das 

desigualdades. 

No que concerne aos motivos que impulsionam a participação feminina, podemos 

perceber que a vontade de ‘fazer algo’ ou de ‘servir a sociedade’ ou a simples 

curiosidade, constituem os principais factores. O facto de a pertença a uma 

associação ser uma forma de participação política, faz-nos levantar a hipótese da 

pertença à associação poder ser perspectivada pelos alunos como uma plataforma 

para adquirir maior visibilidade em termos partidários. Contudo, no que respeita às 

motivações pessoais dos entrevistados, os discursos produzidos contrariam esta 

hipótese. Podemos perceber que na AAUAV, apesar dos seus membros possuírem 

filiações partidárias distintas este não constitui um factor decisivo para a decisão de 

participar na associação. Embora, curiosamente, os entrevistados reconheçam as 

ambições políticas como factor impulsionador de participação nos outros membros:  

 

“Não estava ligado a nenhum partido político. As AE´s anteriores estavam e 
protegiam interesses. Eu queria uma associação que preservasse os interesses 
dos estudantes, que servisse o país e composta por elementos ligados a vários 
partidos, para assim ter ideias diferentes”. (Entrevista 1) 
 

“Não tinha ambições políticas porque até agora não tenho desempenhado. A 
minha motivação era fazer, realmente, alguma coisa (…) sempre achei que 
era importante, eu enquanto cidadã que tem capacidades, disponibiliza-las a 
quem pudesse usufruir delas e participar naquilo que pudesse. Tinha 
actividades de paróquia e um pouco mais (…) isso sempre me fez ter uma 
participação activa (…) também tentei candidatar-me à associação de 
estudantes no liceu, mas não foi possível, ou seja, sempre tive uma consciência 
da participação pública. Daí o tentar inserir-me em sítios que pudesse 
realmente fazer essa participação pública, não à espera de ser paga por isso 
(…) Essa participação pública, não sendo, por acaso, de cariz político, foi uma 
coisa que foi um denominador comum”. (Entrevista 2) 
 
“Desde que entrei (…) na associação, nestes anos todos, o que me chamava a 
atenção eram as semanas do enterro (…) Lembro-me disso, mas, de facto, 
contacto com a associação nunca tinha tido. Eu participava muito nas 
actividades que eles tinham, nas idas ao Gerês, à neve, as decidas do Vouga, 
eu sempre participei muito nisso, mas, era, quer dizer…via-os ali, não sabia 
muito bem como é que as coisas funcionavam a nível da estrutura da 
associação. Portanto foi um bocadinho curiosidade, como tinha 
disponibilidade achei que era o projecto ideal”. (Entrevista 3) 
 



Nestes discursos emerge, mais uma vez, como factor primordial a predisposição 

para participar em actividades colectivas. Quer se trate de eventos desportivos, 

religiosos ou políticos, a presença de um certo espírito de missão, de entrega ao outro 

e até de serviço público parecem constituir-se como condição prévia à participação 

neste tipo de organização. 

Na tentativa de aprofundar o nosso tema, indagámos os entrevistados sobre os 

potenciais factores ou razões que, na sua opinião, poderão ser obstaculizantes de 

uma maior participação feminina. Neste âmbito, foi elencado um conjunto de razões 

distintas, nomeadamente:  

 

 i) A falta de tempo: 

 “Acredito que as mulheres participem menos porque, por um lado, têm muito 
mais responsabilidades em casa que os homens. Uma aluna pode ser 
estudante, mãe solteira com filhos e trabalhadora ao mesmo tempo. O tempo 
para as mulheres é mais escasso”. (Entrevista 2) 
 

ii) A falta de iniciativa individual: 

“Elas ou são chamadas ou então há uma reticência a chegarem-se à frente, 
tomarem a dianteira”. (Entrevista 3) 
 
“Eu acho que as mulheres ainda têm um bocado aquele estigma: “será que eu 
sou capaz?”, “será que eu sou tão competente ao ponto de fazer…”. Não por 
elas próprias, mais por aquilo que a sociedade martirizou durante anos e pôs-
lhe a dúvida em cima dos ombros. Portanto, quando tu convidas uma rapariga 
e queres que ela repare que estás a convidar pela competência delas, elas 
fiam extremamente lisonjeadas e trabalham com vinco. O grande problema é 
encontrar pessoas boas. Como elas não se predispõem é sempre muito 
complicado tu chegares até elas”. (Entrevista 4) 

 

iii)A inexistência de cultura de participação cívica: 

 “Hoje em dia, não sei, acho que a nível de participação pública tem vindo a 
decrescer e, depois há coisas muito básicas como… que se calhar passa por 
gerações, não sei (…) isto é um pouco geracional, o 25 de Abril ainda foi há 
pouco tempo (…) não tenho dados suficientes para te dizer que será isto ou 
será aquilo, mas, por aquilo que eu vejo acho que o cerne na participação 
política foi o cerne da questão”. (Entrevista 2) 
 
iv) Pressões relativas ao desempenho escolar: 

 

“Os pais, por regra, exigem melhores notas das filhas do que dos filhos”. 
(Entrevista 1) 
 
“Na altura o maior problema que nós tínhamos era a participação dos alunos. 
Agora tem-se agravado muito mais com esta história de Bolonha, eles têm 
muito mais trabalho, estão constantemente a serem avaliados, portanto, 
precisam de ter mais tempo para o estudo, ficam sem tempo para outras 
actividades. Sem dúvida que as mulheres são muito mais responsáveis. Dizem 
que noutros mandatos as mulheres eram os pilares porque, de facto, nós somos 
muito mais organizadas, mais atentas, mais preocupadas, portanto, é normal”. 
(Entrevista 3) 



Podemos também realçar variáveis como a idade, estado civil, actividades 

profissionais, local de residência e contingentes familiares como possíveis 

condicionantes de uma menos participação.  

Já dentro da plataforma, o desempenho feminino é percepcionado como 

positivo. Dadas as características associadas ao género feminino estarem interligadas 

com sentimentos como a sensibilidade, perspicácia, paciência, organização, 

responsabilidade, entre outras (Amâncio, 1993), o trabalho feminino na associação é 

encarado como fulcral e insubstituível: 

 

“Tive várias mulheres a trabalhar comigo na direcção e o seu trabalho era 
excepcional”. (Entrevista 1) 

 
“ (…) Achei que realmente éramos um pilar em algumas coisas, por esta 
tendência em que temos por sermos organizadas (…) a nossa voz podia fazer a 
diferença nalgumas discussões, pela visão que temos da vida, a organização 
das coisas (…) as coisas projectavam-se, éramos uma mulher por cada sector 
(…) estávamos dispersas, mas muitas das coisas que andaram naquela 
direcção foram à nossa conta (…) Uníamo-nos muito as cinco. Se calhar, 
olhando para traz, unimo-nos não por sermos mulheres, acho que sim, havia ali 
uma convergência de situações que nos fizeram unir, o modo não era por 
sermos mulheres, mas, porque éramos mulheres e fazíamos aquele tipo de 
coisas. O terceiro mandato do Ângelo teve muitas mais mulheres, e se calhar o 
que nos juntou a nós as cinco (...) era por termos, (…) uma solidez de carácter. 
Ou seja, mantínhamos, a postura que tínhamos de manter, que era o das 
coisas terem de ser resolvidas e não valia a pena andar ali a chorar pelo leite 
derramado. Eu sei que em certas situações é fácil que as pessoas se deixem 
cair, mas naquela direcção, por acaso, todas nós, mulheres, éramos pilares 
(…)”. (Entrevista 2)  

 
“ (…) As mulheres normalmente são muito metódicas, muito organizadas, tiram 
apontamentos de tudo, então, é muito importante que elas estejam… Por 
outro lado, fazem-nos uma coisa que é essencial que é: estarem sempre com 
os pés assentes no chão, as mulheres conseguem-nos chamar à atenção, 
conseguem muito tranquilamente fazerem-nos entender que estamos errados. 
A forma delas é que são muito comprometidas em algumas matérias (…) As 
raparigas, como elas são tão organizadas, têm as suas prioridades bem 
organizadas. Quando vêem aquilo a fugir um bocado, perdem-se. Mas, 
também tenho exemplos de competência, de trabalho em equipa, trabalho 
de igual, de luta e de perseverança (…)”. (Entrevista 4) 
 

No quadro do nosso estudo tentamos, também, perceber como era ouvida a 

voz das mulheres no seio da AAUAV. Melhor dizendo, tentamos saber se existiu ou 

existe alguma tentativa de abafamento da voz feminina por parte dos membros 

masculinos. As posições expressas nas entrevistas permitem-nos depreender que a 

presença feminina na associação de estudantes é tida em consideração, não sendo 

possível falar de descriminação aberta. Mesmo quando o tema em discussão, no seio 

da AAUAV, é socialmente conotado como uma área masculina, os membros da 

associação afirmam ouvir-se de forma homogénea, independentemente do seu sexo: 



“Nunca senti abafamentos por ser mulher (…) Sempre achei nas direcções 
onde participei que era ouvida, e depois, lá está, tendo as pessoas uma visão 
de mim de uma pessoa coerente e responsável, ouviam-me, mais do que por 
ser mulher”. (Entrevista 2) 

 
“O meio é predominantemente masculino, sem dúvida. As pessoas mais 
interessadas e mais pró-activas são, sem dúvida, do género masculino. Mas, os 
membros que estão, que existiam, as raparigas que lá estavam eram de igual 
forma tomadas em conta, a opinião delas, o trabalho delas (…) Os meus vice-
presidentes eram todos rapazes e tínhamos as áreas divididas mas nunca senti, 
nunca tive nenhuma má experiência. Pelo menos visivelmente”. (Entrevista 3) 

 
“Muito pelo contrário, a voz feminina é sempre ouvida e muito alto (…) A sua 
opinião, hoje, tem muito mais aceitação. As mulheres continuam a dominar, 
claramente, o marco da opinião. Elas dão a sua opinião, nós calamo-nos e 
ouvimos”. (Entrevista 4) 
 
Estes discursos parecem indiciar que as principais questões ligadas à 

participação feminina nesta Associação de Estudantes se estruturam em torno dos 

factores condicionantes da sua entrada. No processo de participação as diferenças 

de género são menos reveladas, o que poderá significar apenas que são menos 

consciencializadas.  

Com o intuito de melhor explorar esta hipótese procuramos indagar uma das 

ex-presidentes mulher da AAAUV, a sua eleição foi encarada como um caso 

excepcional, ou mesmo, se foi sentida alguma discriminação por membros menos 

alinhados com as suas decisões. O discurso na primeira pessoa, revela que, 

efectivamente, a eleição de uma mulher foi encarada com alguma surpresa, levando 

alguns a especularem as capacidades de uma figura feminina no cargo de 

presidente de direcção. Embora não se expressem sentimentos de discriminação são 

inegáveis as referências à existência de uma cultura paternalista que acentua a 

natureza masculina da associação. 

 
“Sim e, na altura, eu lembro-me de ser notícia, teve grande impacto, ser mulher 
e estar à frente da associação. Na altura eu até me senti um pouco injustiçada, 
dava-se mais importância ao facto de ser mulher, de ser uma mulher eleita, do 
que ser eu. Na altura deu-se muita importância a isso. As pessoas comentavam 
o facto de eu ser rapariga e estar à frente de uma associação. A nível das 
academias das universidades públicas do país, na altura, eu era a única 
rapariga, do resto sempre foi tudo rapazes. Lembro-me a propósito disso que a 
seguir ao dia da eleição, vinha a vir para a universidade logo de manhã, vinha 
a pé, vinham dois rapazes atrás de mim, junto à ESSUA (Escola Superior de 
Saúde da Universidade de Aveiro), naquele corredorzinho, e ouvia-se o que 
eles estavam a dizer. Um deles perguntou ao outro quem tinha ganho as 
eleições, e o outro disse assim: ‘ah foi a rapariga’, e outro disse assim: ‘Ah agora 
com uma rapariga é que isto não vai a lado nenhum’. Ia à frente, olhei para 
traz e ri-me. Eles continuaram na conversa deles e eu, entretanto, virei-me. Foi o 
primeiro comentário que eu ouvi, logo na manhã a seguir a ser eleita. Há 
sempre essas bocas. Quanto a ser descriminada, fui sempre, mas, pelo lado 
positivo. Ser discriminada isso era, sentia-me muito querida pelas pessoas e um 



dos factos era por ser menina, sem dúvida. As pessoas tinham muito cuidado 
comigo, por ser menina, portanto, era um factor a favor”. (Entrevista 3)   
 
 
Na realidade, o nível de participação feminina numa associação de 

estudantes depende de vários factores. Com base nos dados qualitativos obtidos e 

analisados, podemos afirmar que a participação feminina na AAUAV se processou 

maioritariamente por convite de elementos já pertencentes à associação. O papel da 

mulher no seio da AAUAV é considerado com insubstituível. As características 

associadas ao género feminino permitem que AAUAV se torne mais organizada, 

responsável e competente. Muitas vezes colmatando as responsabilidades masculinas, 

o desempenho das estudantes mulheres é catalogado como bom, senão 

excepcional. A sua voz é ouvida, não havendo diferenciação entre os sexos. Apesar 

de as estudantes evidenciarem um comportamento positivo ao participarem no 

processo eleitoral, não significa que o mesmo aconteça no momento de se 

candidatarem à associação através da constituição das listas. Como já referimos, 

algumas dinâmicas académicas e culturais proporcionam uma menor taxa de 

associativismo estudantil.  

 Em suma, não obstante à crescente preocupação com a condição feminina 

na sociedade, a verdade é que a igualdade plena é pouco materializado. Apesar de 

não se falar abertamente de descriminação, é inegável o menor interesse das 

raparigas pela vida associativa académica. A pro-actividade e o interesse por 

questões associativas estão longe de se constituir como uma tradição feminina. As 

mulheres estudantes inibem-se de se envolver em actividades de índole associativa 

entre outros factores, em prol de se dedicarem mais aos estudos. Quando integradas 

na associação académica, ou por iniciativa, ou por convite, o seu desempenho é 

positivamente avaliado. Todavia, é relevante salientar que apenas nos centramos no 

universo da Universidade de Aveiro, não podendo estas conclusões serem 

generalizadas para todo o universo académico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Caracterizar as potenciais diferenças de género na participação na AAUAV, 

bem como, analisar o sentido da participação feminina nesta associação, 

constituíram os objectivos deste estudo. Para tal, iniciamos a nossa análise tentado 

compreender o processo de evolução no ensino superior, tendo por ponto de 

focagem os papéis dos estudantes, o interesse e as manifestações de associativismo 

estudantil, e a presença feminina nas universidades ao longo dos anos. Tentando 

responder à nossa questão de investigação – “Como se caracteriza a participação 

das mulheres nas Associações de Estudantes” e constituindo a AAUAV o objecto de 

estudo, começamos por analisar a evolução do número de alunos, homens e 

mulheres na Universidade de Aveiro para, de seguida, analisarmos os contornos da 

participação feminina na AAUAV. Deste modo, procurámos verificar a existência de 

alguma relação positiva entre o número de inscritas na UA e o número de estudantes 

raparigas participantes na vida associativa da universidade. 

 Neste seguimento concluímos que com sensivelmente três décadas e meia de 

existência, a UA tem aumentado o seu leque de estudantes mulheres de uma forma 

expressiva, ultrapassando mesmo o número de matrículas masculinas. Tal como se 

constata a nível nacional, as alunas da UA concentram-se, essencialmente, nos cursos 

mais vocacionados para o ensino e para as línguas. Ao contrário, os estudantes 

rapazes preferem as áreas da Engenharia.  

Contudo, apesar de serem detentoras de taxas mais elevadas de matrículas as 

raparigas, não reproduzem essa mesma representatividade nos órgãos associativos da 

academia. Apesar de marcarem, anualmente, a sua presença em determinados 

órgãos da AAUAV, as estudantes demonstram, ainda, alguma apatia pelo 

associativismo académico. Os núcleos de curso, desportivos e culturais, funcionam 

essencialmente por iniciativa masculina. Apesar de mostrarem um gradual interesse 

pelo associativismo e de existirem testemunhos que alegam a inexistência de 

descriminação, as estudantes aveirenses mantêm a sua representatividade muito 

aquém da masculina. Quando participam em núcleos, as estudantes centram as suas 

escolhas em núcleos culturais como o de ‘Solidariedade’ e ‘Bionúcleo’. No que 

concerne à representatividade feminina dos cursos, são as estudantes de Química as 

que possuem uma maior representação. No desporto, a participação feminina é 

mínima. Excluindo os núcleos de ‘Atletismo’ e ‘Surf e Bodyboard’ onde é demonstrado 

um maior interesse feminino, os restantes núcleos desportivos são, claramente, 

dominados pela presença masculina.  

As diferenças de géneros na participação associativa na Universidade de 

Aveiro estão claramente evidenciadas. Apesar das lutas históricas pela eliminação das 

diferenças, as mulheres estudantes continuam a demonstrar alguma apatia em 



relação ao envolvimento em projectos e actividades de associativismo. No decurso da 

análise é pertinente reflectir sobre formas de promover o aumento da participação 

política na vida académica. Uma das possibilidades poderá ser a adaptação da ‘lei 

da paridade’, desenvolvida para o contexto político nacional e que assegura a 

representação mínima de 33% em cada um dos sexos, para as Associações de 

Estudantes.  

A realidade é que, em Portugal estamos já longe da publicação da célebre 

“Carta a uma Jovem Portuguesa’ que se consagrou como um elemento chave para a 

reconsideração da posição da mulher na sociedade. No entanto, e apesar das 

evoluções ocorridas na retórica, as diferenças entre os géneros ainda estão bem 

patentes quando nos reportamos às questões políticas, em particular no que concerne 

ao associativismo estudantil. Gorman (citado por Santos, 2003) salienta a necessidade 

das mulheres acederem mais a cargos políticos, para que lutem contra a tendência 

de masculinização do poder, pois as diferenças de género existentes decorrem 

directamente da socialização que impõe as funções masculinas e femininas (Matos, 

2008). 

Contudo, mais do que salientar conclusões, consideramos pertinente salientar o 

contributo desta investigação para futuras análises. A análise de dados efectuada 

espelha a realidade da comunidade estudantil da Universidade de Aveiro, desta 

forma, não nos permite proceder a extrapolações. Neste sentido, emerge como 

pertinente a análise desta realidade no contexto nacional integrando todas as 

Instituições de Ensino Superior em Portugal – universidades e politécnicos.  

Apesar de estar suficientemente desenvolvido o campo de estudos sobre o 

associativismo jovem e a participação política feminina, são, ainda, escassos os 

estudos realizados sobre a participação das mulheres nas Associações de Estudantes. 

Neste âmbito, esperamos que este estudo tenha contribuído para suscitar a 

curiosidade e o interesse dos investigadores por esta temática. 
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Anexo 1 – Entrevistas 

 

 

Apresentação 

 

Sou aluna do 2º ano do Mestrado em Ciência Política e, de momento, 

encontrou-me a desenvolver uma dissertação com o título: “A Participação das 

mulheres nas Associações de Estudantes: caso de estudo da AAUAV“. Gostaria de 

analisar a representação do género feminino na AAUAV. O seu contributo é fulcral 

para a recolha de dados, dada a sua experiência nesta plataforma. Esta entrevista 

será gravada com a sua autorização e o seu único fim é apenas a realização de um 

trabalho cientifico’.  

Garanto-lhe a confidencialidade dos dados.  

 

Entrevista 1 

 

Guião 

  

1) Quais as razões que presidiram à mudança de designação da Associação?  

2) A mudança de designação conduziu também a alterações nos objectivos da 

Associação? 

3) Quais os principais factores/elementos que distinguem a AEUA da AAUAV?  

4) Como decorreu a mobilização dos estudantes intervenientes neste processo de 

mudança? 

5) Quais as maiores dificuldades que enfrentaram nesta mudança? 

6) Esta mudança acarretou também alterações ao nível da constituição das listas e da 

selecção dos seus elementos? 

7) A AEUA teve uma mulher como presidente. Como foi encarado esse ‘fenómeno’ na 

altura? 

8) Como se caracterizava, então, a participação das mulheres na AEUA? 

9) Na sua opinião, no seio da AEUA, a voz das mulheres era ouvida? 

10) E no processo eleitoral como se comportavam as mulheres? Participavam nas listas 

e no acto eleitoral?  

11) O que me pode dizer acerca do desempenho das mulheres dentro da 

Associação? 

12) Na sua opinião foi possível verificar-se uma maior participação das mulheres com a 

mudança de título? Porquê? 

13) Na sua opinião que factores poderão condicionar uma menor participação das 

alunas nas Associações de Estudantes? Julga que o processo de constituição das listas 

poderá ser um factor a ter em consideração? 

14) Esta questão alguma vez foi levantada ou discutida na associação? 



     

 

 

 

15) Gostaria, ainda, de lhe colocar uma questão um pouco mais pessoal: Que razões o 

levaram a candidatar-se à associação? 

16) Gostaria de acrescentar algum comentário/observação? 

 

Obrigada pela colaboração. 

 

Entrevista 2 

 

Guião 

 

1) Começaria por lhe perguntar como é que caracteriza a participação das mulheres 
na AAUAV? 
 
2) Então o que a levou a participar na AAUAV, foi mesmo a influencia dos amigos?  
 
3) E ambições s? 
 
4) Sabe o que pode ter levado a Associação essa fase caótica? 
 
5) Voltando a falar nas questões femininas, consegue-se lembrar como se 
comportavam as mulheres no processo eleitoral? Participavam nas listas e no acto 
eleitoral?  
 
6) Levando esta questão para as decisões, sentia que a sua voz também era ouvida e 
tidaem consideração? 
 
7) Em núcleos desportivos, conotados mais com os rapazes, assistiu alguma vez a uma 
tentativa de ‘abafamento’ da voz feminina? 
 
8) Acabou de falar da sua imagem perante os outros. As outras mulheres, como é que 
caracterizava o desempenho delas, tanto nos dois anos que esteve na direcção 
como no ano em que esteve no núcleo? 
 
9) Já abordámos que o processo de constituição de listas é um factor decisivo para a 
participação das mulheres, que outros factores pode apontar, ou que considera 
importantes para uma menor participação das alunas? 
 
10) Gostaria de saber, realmente, o que considera que leva a que exista uma menor 
participação das alunas, quais os motivos que as levam a não participar? 
 
11) Mas considera, por exemplo, que poderia existir haver pressão dos pais tendo em 
consideração o desempenho escolar? 
 
12) Dentro da associação, esta questão alguma vez foi levantada? Disse-me que do 
primeiro mandato para o segundo o número de mulheres aumentou. Essa questão foi 
anteriormente discutida, fizeram de “propósito” para aumentar a participação das 
mulheres? 
 
13) Lembra-se, na altura, de alguma lista concorrente ter uma mulher como cabeça 
de lista? 
 
16) Por fim, consegue explicar-me como é que foi surgindo a ideia de alterar a 
denominação de AEUA para AAUAV? 



     

 

 

 

 
Obrigada pela colaboração 

 
 
Entrevista 3 

 

Guião 

 

1) Começaria por te perguntar como é que caracterizas a participação das mulheres 
na AAUAV? Consideras que esta tem aumentado? 
 
2) No processo eleitoral como se comportavam as mulheres? Participavam nas listas e 
no acto eleitoral?  
  
3) Eras tu quem constituía as listas? 
 
4) Quando foste eleita, como foi encarado esse fenómeno na altura? Sentiste-te 
surpreendida pelos estudantes terem eleito uma figura feminina? 
 
5) Na tua opinião, no seio da AAUAV a voz das mulheres era ouvida? 
 
6)) Noutros mandatos, referiram-me que as mulheres eram os pilares da AAUAV, e que 
eram elas que punham em prática as decisões. Nos teus mandatos aconteceu isso? 
 
7) Na tua opinião que factores poderão condicionar uma menor participação das 
alunas nas Associações de Estudantes? Julgas que o processo de constituição das 
listas poderá ser um factor a ter em consideração? 
 
8) Consideras que a pressão dos pais sobre o desempenho escolar das raparigas pode 
ser um factor a ter em consideração? 
 
9) Esta questão alguma vez foi levantada ou discutida na associação? Tu de uns 
mandatos para os outros tiveste a preocupação de aumentar o número de elementos 
femininos? 
 
10) Consideras que se podia aplicar a lei da paridade às Associações de Estudantes? 
 
11) Quando participavas nos ENDA´S (Encontros Nacionais de Associações de 
Estudantes) consideravas que, existia igualdade no tratamento? 
 
12) Alguma vez assististe, por exemplo, num núcleo desportivo conotado como 
masculino, alguém a tentar abafar a voz de um elemento feminino? 
 
13) Existe, na tua opinião, alguma relação entre a participação dos jovens nas 
Associações de Estudantes e na política? Alguma vez tiveste ambições s? 
 
14) Gostaria, ainda, de te colocar uma questão um pouco mais pessoal: Que razões te 
levaram a candidatar à associação? 
 

Obrigada pela colaboração 
 

 

 

 

 



     

 

 

 

Entrevista 4 

 

Guião 

1) Começaria por te perguntar, como é que caracterizas a participação das mulheres 
na AAUAV? Consideras que esta tem aumentado? 
 
2) E no processo eleitoral como se comportam as mulheres? Participam nas listas e no 
acto eleitoral?  
 
3) Foste tu que constituíste a actual lista? 
 
4) O que te levou a convidar mulheres a participar na tua lista? 
 
5) Na tua opinião, no seio da AAUAV a voz das mulheres é ouvida? Alguma vez 
assististe a uma tentativa de ‘abafamento’ de uma voz feminina? 
 
6) Num núcleo desportivo de futebol, por exemplo, nunca presenciaste alguém a 
tentar abafar a voz de um elemento feminino? 
 
7) Em que critérios te baseias para convidar elementos para a tua lista? 
 
8) O que me podes dizer acerca do desempenho das mulheres dentro da 
Associação? 
 
9) Na tua opinião que factores poderão condicionar uma menor participação das 
alunas nas Associações de Estudantes? Julgas que o processo de constituição das 
listas poderá ser um factor a ter em consideração? 
 

10) Quais são para ti os motivos de elas não se auto disponibilizarem? Consideras, por 
exemplo, que há pressão por parte dos pais para a obtenção de boas notas e como a 
AE lhes ocupa tempo já não participam? 
 
11) Já pertenceste à AE noutros anos, lembras-te desta questão ter sido alguma vez 
levantada ou discutida na associação? Existe algo que as direcções das Associações 
de Estudantes possam fazer para aumentar a participação feminina no seu seio? 
 
12) Concordas com a lei da paridade? Considera que esta podia ser aplicada à 
AAUAV? 
 
13) Existe, na tua opinião, alguma relação entre a participação dos jovens nas 
Associações de Estudantes e na política? 
 
14) Consideras que no seio da Associação há necessidade de tomar medidas para 
integrar as mulheres? 
 
15) Gostaria, ainda, de te colocar uma questão um pouco mais pessoal: Que razões te 
levaram a candidatar à associação? 
 

Obrigada pela colaboração. 
 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

Anexo 2 – Ofício a solicitar colaboração da AAUAV 

 

Andreia Pires de Jesus 
S.A.C.S.J.P. 
Campus Universidade de Aveiro 
Universidade de Aveiro 
E-mail: andreiajesus@ua.pt 
 

 
 

Aveiro, 10 de Novembro 2008 
 
 

Assunto: Solicitação de Colaboração 

 
Exmo. Senhor Presidente da AAUAV: 

 
 
O meu nome é Andreia Pires de Jesus e sou aluna do Mestrado em Ciência 

Política, na Secção Autónoma de Ciências Sociais, Jurídicas e s da Universidade de 

Aveiro. Interesso-me especialmente pelas questões associadas à problemática do 

género na academia, pelo que o tema da minha dissertação se centra na reflexão 

sobre a participação das mulheres nas Associações de Estudantes. O caso de estudo 

que propus seria o levantamento da participação feminina na Associação 

Académica da Universidade de Aveiro ao longo dos últimos anos. Porém, para que tal 

seja possível, necessito de algum apoio da vossa parte no sentido de me 

disponibilizarem acesso a algumas informações (como a constituição das diferentes 

direcções e das listas de candidatos). Gostaria, ainda de saber da disponibilidade dos 

elementos dessa direcção para a posterior realização de entrevistas. Dado que a 

vossa colaboração é imprescindível para a execução deste projecto, e a própria 

associação poderá beneficiar com a análise científica desta problemática, aguardo 

uma resposta positiva às minhas solicitações. 

 

Sem mais, com os meus melhores cumprimentos, 

 

_______________________ 

      Andreia Pires de Jesus 

 

 

 

 
 



     

 

 

 

Anexo 3 – Ofício a solicitar dados aos Serviços Académicos da Universidade de Aveiro 

 
 

Andreia Pires de Jesus 
S.A.C.S.J.P. 
Campus Universidade de Aveiro 
Universidade de Aveiro 
E-mail: andreiajesus@ua.pt 
  
        

Aveiro, 2 de Março de 2009 
 

 

Assunto: Disponibilização de dados 

 
Exmo. Senhor Director do Gabinete de Gestão de Informação da UA 

 

Eu, Andreia Pires de Jesus, aluna do mestrado em Ciência Política, com o 

número mecanográfico 33223, encontro-me a realizar uma dissertação intitulada "A 

participação das mulheres nas associação de estudantes: caso de estudo da AAUAV". 

Pretendo elaborar uma parte teórica sobre a Universidade de Aveiro, e, para tal 

necessitaria que me disponibilizassem alguns dados, nomeadamente 

 

-Número de alunos inscritos na UA, desde 2002, por sexo, e 

-Número de alunos inscritos na UA, desde 2002 por departamento/curso e sexo. 

 

Na expectativa de receber uma resposta vossa, e sem mais assunto, 

 

 

     

_____________________________ 

      Andreia Pires de Jesus 

 

 

 
 
 

 

 



     

 

 

 

Anexo 4: Desempregados com habilitação superior por grau e género, Junho 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GPEARI/MCTES (2009) 
 

Anexo 5: Desempregados com habilitação superior por áreas de estudo e género, 

Junho 2009 

 

 
Fonte: GPEARI/MCTES (2009)

  
Masculino Feminino Total 

N.º % N.º % N.º % 

Bacharel 1 549 40,8% 2 246 59,2% 3 795 10,1% 

Licenciado 10 788 32,9% 22 000 67,1% 32 788 87,0% 

Mestre  395 37,7%  652 62,3% 1 047 2,8% 

Doutor  31 50,0%  31 50,0%  62 0,2% 

TOTAL 12 763 33,9% 24 929 66,1% 37 692 100,0% 

  

Junho de 2009 

Masculino Feminino 
TOTAL 

N.º %  N.º %  

14 - Formação de professores/formadores 
e ciências da educação 

 348 11,4% 2 705 88,6% 3 053 

21 - Artes  797 35,5% 1 446 64,5% 2 243 

22 - Humanidades  528 25,1% 1 574 74,9% 2 102 

31 - Ciências sociais e do comportamento 1 416 29,4% 3 400 70,6% 4 816 

32 - Informação e jornalismo  374 26,4% 1 040 73,6% 1 414 

34 - Ciências empresariais 2 637 35,4% 4 807 64,6% 7 444 

38 - Direito  396 29,9%  927 70,1% 1 323 

42 - Ciências da vida  184 28,0%  474 72,0%  658 

44 - Ciências físicas  248 38,6%  395 61,4%  643 

46 - Matemática e estatística  65 34,0%  126 66,0%  191 

48 - Informática  256 64,5%  141 35,5%  397 

52 - Engenharia e técnicas afins 2 369 68,7% 1 077 31,3% 3 446 

54 - Indústrias transformadoras  243 31,2%  535 68,8%  778 

58 - Arquitectura e construção 1 203 55,5%  963 44,5% 2 166 

62 - Agricultura, silvicultura e pescas  390 40,4%  575 59,6%  965 

64 - Ciências veterinárias  37 28,9%  91 71,1%  128 

72 - Saúde  411 19,6% 1 684 80,4% 2 095 

76 - Serviços sociais  99 6,0% 1 541 94,0% 1 640 

81 - Serviços pessoais  436 34,0%  847 66,0% 1 283 

84 - Serviços de transporte  24 85,7%  4 14,3%  28 

85 - Protecção do ambiente  210 30,4%  481 69,6%  691 

86 - Serviços de segurança  48 54,5%  40 45,5%  88 

Subtotal 12 719 33,8% 24 873 66,2% 37 592 

Sem Área  44 44,0%  56 56,0%  100 

TOTAL 12 763 33,9% 24 929 66,1% 37 692 
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Anexo 7: Número de homens e mulheres nos Núcleos Desportivos 

 

Núcleos 
Desportivos  

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 
Actividades 
Subaquáticas 

3 1 5 1   7 4 2 3           

Andebol 4 1   5  5  5  4 1 4 1 5  7  3  

Atletismo 2 1   3 2 3 2     3  4 3 3    

Badmington  4 1         3  5  5  3    

Basebol e 
Softball 

                3    

Basebol 7    5  2  5    3  5      

Basquetebol 1 2 2 1 5  5  4 1 3  3  3  3  4 3 

Capoeira   5 2   2 5 6 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 1 

Desportos 
Motorizados 

8 1   6 1           5  5  

Desportos 
Náuticos 

5                  3  

Equestre 1 2   3 2               

Futebol de Cinco  6 2 4 3     5 1           

Futebol de Onze 3    6  7  7  9  9  7  9  5  

Futsall               2 1 6 1 4 1 

Hóquei em 
Patins 

                3  3  

Karaté                 5  5  

NUFAA                 5    

Rugby 4 1     7 2 5        7    

Squash           2  3  5  3  3  

Surf e 
Bodyboard 

                6 1 2 3 

Taekwondo                   4 1 

Ténis         3 2       5  3  

Ténis de Mesa 4 1         3  4 1 3      

Voleibol     5 2   6 1   4 1 4 1 2 3 3 2 

Xadrez 6    5  3  3  3    3  4 1 3 2 

Yoga  4   1 4 2 5 2 3 2 3 4 3 2 3 1 4 3 3 

Total 58 17 16 7 44 11 43 18 52 14 32 6 46 9 52 11 84 13 57 16 

 

Fonte: Livro de Actas de tomada de posse de Núcleos Desportivos 1999-2008 

 
 
 
 
 
 

 

 

 




