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Resumo: 

Portugal assistiu nas últimas décadas do século XX a uma expansão massiva do acesso e 

frequência do ensino superior, tendo passado de uma participação de pouco mais de 24 000 

estudantes, em 1960/1961, para próximo de 390 000 estudantes, em 2009/2010. Em grandes 

traços, podemos reter como principais factores o crescimento quantitativo acentuado, o 

desenvolvimento do ensino politécnico, o desenvolvimento do ensino pós-graduado, a expansão 

da rede do ensino superior a todas as regiões do país, a implantação de um sistema de ensino 

privado, e a concessão da autonomia pedagógica-científica, administrativa e financeira às 

instituições de ensino superior público. 

A política de privatização e liberalização no ensino superior português foi fomentada 

essencialmente pelas políticas governamentais, no âmbito da definição quer das vagas do ensino 

público/privado (lado da oferta), quer das condições pedagógico-científicas e de avaliação no 

ensino secundário, desenhando, assim, pelo lado da procura (número de candidatos ao ensino 

superior), mais do que pelos apoios financeiros directos, através de subsídios ou outros 

mecanismos, o apoio e incentivo às instituições de ensino superior privadas.  

Simultaneamente, a questão do financiamento do ensino superior ganhou relevo, fruto da 

pressão orçamental resultante da expansão massiva do acesso e do aumento significativo da 

frequência do ensino superior, o que originou exigências financeiras crescentes por parte das 

instituições universitárias e politécnicas públicas. Consequentemente, desde da década de 1990 

que os Governos procuraram introduzir novos mecanismos de financiamento e foram 

implementadas políticas que apontaram para a participação dos estudantes nos custos da 

educação, com a defesa e aprovação desde 1992 de políticas de propinas no ensino superior 

público e que, embora interrompidas num curto período em 1996, vão ter continuidade até à 

actualidade. 

Portugal, à semelhança de outros países europeus e ocidentais têm vivido a uma das maiores 

crises financeiras e económicas das últimas décadas, com fortes impactos nos recursos públicos 

e por consequência nos recursos a afectar ao ensino superior. A perda das receitas públicas criou 

grandes e graves problemas aos governos, levando a situações de maior austeridade e a um 

acréscimo das dificuldades orçamentais das instituições de ensino superior. Neste contexto, as 

receitas provindo da cobrança das propinas (mensalidades) dos estudantes ganham uma 

importância acrescida para as instituições de ensino superior, ao mesmo tempo que se colocam 

problemas na acessibilidade e equidade do ensino superior. 

Neste artigo procurar-se-á questionar se o desenvolvimento e crescimento da frequência do 

ensino superior português propiciaram uma verdadeira democratização, com consequências 

positivas para a acessibilidade e equidade do sistema de ensino superior, usando para o efeito os 
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dados da aplicação de três estudos realizados a nível nacional pelos autores sobre a origem 

socioeconómica e os custos dos estudantes do ensino superior português, envolvendo o ensino 

universitário, politécnico, público e privado (Cabrito 1995/96, Cerdeira 2004/05, CESTES 

2010/11).  

Palavras-chave: 

Acessibilidade, Equidade, Custos, Financiamento. 

 

Introdução 

O ano de 1974 representa um ano-chave para Portugal e para o todo o povo português. Foi em Abril de 

1974 que a Revolução Democrática iria libertar o país de um regime ditatorial estabelecido em 1926. 

A Revolução de 1974 mudou o regime político, restaurando a democracia seguido pela integração do 

país na União Europeia, alguns anos depois, em 1986. As mudanças atingiram todos os domínios 

sociais, com efeitos sobre a organização do Estado e sobre os direitos dos cidadãos.  

Com a consolidação do regime democrático os direitos portugueses conquistaram a liberdade de 

expressão e de associação bem como o direito ao trabalho, à saúde e à educação. Com a criação 

gradual de um estado de bem-estar, tem havido inúmeras políticas sociais de apoio aos jovens, aos 

idosos, aos desempregados, aos futuros pais, à população em geral. No campo da saúde, foi criado o 

Serviço Nacional de Saúde para todos os residentes no país e com cobertura nacional. No domínio da 

segurança social, os portugueses começaram a beneficiar de várias reformas no âmbito do rendimento 

social de inserção, de prestações de desemprego, de benefícios por incapacidade. 

Mas se há uma área onde a mudança foi esmagadora, é certamente a da educação que se apresenta 

índices significativos na democratização do país. De uma educação para as elites que caracterizaram o 

regime anterior repressivo (Mónica, 1978; Cabrito, 2002) passou-se à educação para todos. Em pouco 

tempo, o número de crianças nas escolas foi multiplicado dezenas de vezes em resposta ao 

estabelecimento de ensino obrigatório, que passou sucessivamente de 6 anos a 9 anos, até os actuais 12 

anos. Passarem a existir muitos benefícios sociais para a educação, objetivada em transportes escolares 

e apoio alimentar, na inclusão política das minorias e a integração de jovens com necessidades 

educativas especiais, nas ofertas de formação profissional diversificadas, em currículos alternativos, na 

introdução relevante de Tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de ensino, na 

universalização do ensino superior. 

 

Quadro 1 – Número de alunos matriculados no ensino não superior 

   Pré-Escolar  Básico  Secundário  Total  
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1961  6.528  1.066.471  13.116  1.086.115  

1970  15.153  1.316.279  27.028  1.358.460  

1975  42.490  1.466.815  67.853  1.577.158  

1981  100.178  1.574.568  176.084  1.850.830  

1986  128.089  1.639.405  221.951  1.989.445  

1991  171.552  1.484.256  347.911  2.003.719  

1996  191.023  1.339.749  477.221  2.007.993  

2001  235.610  1.223.151  413.748  1.872.509  

2006  262.002  1.145.234  347.400  1.754.636  

2010  274.387  1.256.462  483.982  2.014.831  

 

Fonte: Quadro elaborado a partir da PORDATA  

 

O Quadro 1 mostra o rápido crescimento da população escolar do ensino não superior logo após a 

Revolução Democrática. Verifica-se nos últimos anos uma queda no número total de alunos 

matriculados no ensino não superior, seguida por uma recuperação gradual.  

Este declínio deve-se, entre outros factores, à diminuição dos valores da taxa de natalidade nas últimas 

décadas. Portugal é, de facto, desde o início do século, um dos países da União Europeia (UE) e do 

mundo que possui das menores taxas de fertilidade feminina. 

No Ensino Superior os efeitos da democratização do país foram relevantes (Ver Quadro 2 e Gráfico 1). 

Apesar da baixa da procura do ensino superior surgida nos meados de 2000 e as crescentes 

dificuldades dos jovens diplomados no mercado de trabalho, a universalidade e a massificação do 

ensino superior é uma realidade. 

Registou-se um processo de transformação de uma educação muito elitista para uma educação 

tendencialmente universal. De uma situação de menos de 30 000 estudantes do ensino superior no 

início dos anos de 1970 atingiu-se uma frequência anual de cerca de 400 000 hoje.  
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A taxa real de escolaridade das cohortes 18-22 anos de idade do ensino superior aumentou, de acordo 

com dados do MEC, de 7,6% em 1973/74 a 23% no ano letivo de 2003/04, sendo cerca de 30% no ano 

lectivo de 2011/12. 

Os últimos 35 anos podem classificar-se como os "35 anos gloriosos" para Portugal nesta matéria.  

 

Quadro 2 – Evolução do número de estudantes – Ensino Superior 

 
Fonte: Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior, GPEARI/ MCTES, 

2011. *Barreto et al, A Situação Social em Portugal, 1960-1995  

 

Apesar deste crescimento significativo do ensino superior em Portugal, a actual taxa de frequência no 

ensino superior é ainda muito menor do que a da maioria dos parceiros da UE e da OCDE como fica 

bem evidente ao compararem-se os valores dos vários países na Quadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano N.º Alunos  Ano N.º Alunos  
1960/61* 24.149 2001/02 396.601 

1965/66* 33.972 2002/03 395.478 

1970/71* 49.461 2003/04 388.724 

1975/76* 70.912 2004/05 380.937 

1980/81 82.428 2005/06 367.312 

1986/87 116.291 2006/07 366.729 

1990/91 186.780 2007/08 376.917 

1995/96 313.795 2008/09 373.002 

1999/00 373.745 2009/10 383.627 

2000/01 387.703 2010/11 396.268 



6530 

 

Quadro 3 – Percentagem da população que concluiu o Ensino Superior por nível de idade –  2009 

25-34 Anos 55-64 Anos 25-34 Anos 55-64 Anos
Korea 63,10            13,25              OECD average 36,99             22,35            
Canada 56,10            40,68              Estonia 36,55             32,76            
Japan 55,67            27,41              G20 average 36,04 22,13
Russian Federation 55,48            44,48              Iceland 35,84             22,77            
Ireland 47,56            20,22              Poland 35,45             12,63            
Norway 46,83            27,18              Chile 34,94             16,64            
New Zealand 46,74            33,68              Slovenia 30,38             16,68            
Luxembourg 45,08            25,03              Greece 29,40             14,97            
United Kingdom 44,86            28,66              Germany 25,66             25,28            
Australia 44,78            29,30              Hungary 25,07             16,28            
Denmark 44,75            25,85              Portugal 23,34          7,43            
France 43,17            18,00              Austria 21,06             15,94            
Israel 42,92            45,02              Slovak Republic 20,59             12,14            
Belgium 42,48            23,36              Czech Republic 20,24             10,82            
Sweden 42,32            26,92              Mexico 20,17             9,76              
United States 41,06            40,84              Italy 20,16             10,27            
Netherlands 40,12            27,41              Turkey 16,64             9,93              
Switzerland 39,98            28,29              Brazil 11,58          8,92            
Finland 39,39            28,96              
Spain 38,22            16,55              
OECD average 36,99            22,35               
Fonte: OECD (2011), Education at Glance, Indicador A1 

 

Gráfico 1 – Evolução do número de diplomados do Ensino superior em Portugal 

 
Fonte: Quadro elaborado a partir da PORDATA  

 

Nos Quadros 4 e 5 (que se complementam) podemos verificar que a taxa de desemprego dos 

diplomados do ensino superior se situa em 5%, sendo a área de menor empregabilidade a dos serviços 

sociais, logo seguida da de informação e jornalismo. 
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Quadro 4 – Desempregados com grau superior – Dezembro 2011 

 

 
 

Fonte: Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.; Direção-Geral de Estatísticas de Educação 

e Ciência do Ministério da Educação e Ciência  

 

 

Quadro 5 – Desempregados com grau superior por áreas científicas – Dezembro 2011 

 
Fonte: Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.; Direção-Geral de Estatísticas de Educação 

e Ciência do Ministério da Educação e Ciência  
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Desde 2007/2008 que Portugal tem vindo a viver uma crise no contexto da crise económico-financeira 

mundial e o país entrou em austeridade profunda a partir do resgate da Troika (FMI, Banco Central 

Europeu e Comissão Europeia) para combate ao défice orçamental em 2011. As políticas fiscais foram 

muito agravadas, o consumo baixou e as políticas de emprego estão cada vez mais a afectar os 

interesses dos trabalhadores. A flexibilidade contratual, facilitadora dos despedimentos e as políticas 

salariais são impostas contra a vontade dos trabalhadores e dos sindicatos. Para os funcionários 

públicos tem sido aplicada uma redução de salário em cerca de 10% desde janeiro de 2011 e o corte 

dos 13.º e 14.º meses de salário desde 2012. Nos últimos dois anos, os funcionários públicos perderam 

25% do seu salário real. A taxa de desemprego está a crescer a um ritmo alarmante; é actualmente, em 

Junho de 2012, de cerca de 15%. Muitas famílias empobreceram significativamente e enfrentam 

dificuldades em relação aos custos da educação superior dos seus filhos, tanto mais que se tem 

assistido a uma diminuição do valor das bolsas de estudo e a cortes noutras subvenções estudantis. 

Há como que um movimento contra a corrente, uma espécie de "contra-democracia", nas palavras de 

Rosanvalon (2006), que é contrário às expectativas do processo de democratização. Será que estamos 

assistindo a uma viagem de retorno ao que foi iniciado em Abril de 1974? No contexto actual a 

atmosfera social, económica e política que vivemos no país e que se reflete nos movimentos dos 

trabalhadores, dos empresários e dos cidadãos e da comunicação social, faz-nos interrogar se existe 

uma tendência para reverter os ganhos da democracia. 

 

1. Quem são os estudantes do ensino superior Português?  

Sendo indiscutível o número crescente de jovens no ensino superior em Portugal durante o regime 

democrático, é importante, no entanto, compreender se este processo resultou de uma mudança 

estrutural da composição social e económica dos jovens que frequentam o ensino superior ou, pelo 

contrário, permanece uma educação superior para as elites, permanecendo as desigualdades sociais 

reprodutoras (Bourdieu e Passeron, 1964, 1970). Por outras palavras, o ensino superior está a 

contribuir para a criação de uma nova ordem social, mais justa e equitativa, ou reproduz as 

desigualdades sociais, deslocando-as do ensino primário e do ensino secundário para o ensino superior 

(como afirma Alain Prost (1992) sobre o caso francês e já verificado por Cabrito (2002) para 

Portugal)? 

Quem são os estudantes do ensino superior?  

E, mais precisamente, quem são os estudantes de diversos cursos do ensino superior?  

Para responder a estas perguntas relativas à origem social dos estudantes do Ensino Superior, 

apresentamos alguns dados obtidos pelos autores em três inquéritos por questionário aplicados a três 

amostras nacionais representativas em 1994-1995 (Cabrito), 2004-2005 (Cerdeira) e 2010-2011 
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(Projeto CESTES de Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado e Brites). Os questionários seguiram 

recomendações internacionais. 

Para determinar a origem social dos estudantes usamos uma tipologia de classe social com base em 

Almeida et al (1988): os tipos de "família de alto rendimento/ médio alto, família de rendimento médio 

e família de rendimento baixo". Em 2010/2011 usaram-se os mesmos três grupos mas com base na 

indicação de quantitativos mais concretos: alto> 1500 €; médio 870 a 1500€ e baixo <870€, conforme 

se apresenta no Gráfico 2 e também se considera na Quadro 5 por áreas científicas. 

 

Gráfico 2 – Como classifica o rendimento do seu agregado familiar? 
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Quadro 6 – Estudantes do Ensino Superior por rendimento do agregado familiar 

e área científica 

 Rendimento  Medicina  Engenharia  Ciências 

Sociais e 

Direito  

Ciências  Artes, 

Humanidades 

e Línguas  

1995  Alto  34,1  21,2  30,6  20,4  11,5  

Médio  63,4  58,9  53,8  61,8  58,2  

Baixo  2,5  19,9  15,6  17,8  20,8  

2005  Alto  13,1  6,8  7,7  8,2  14,3 

Médio  63,0  83,3  75,9  80,3  73,6 

Baixo  23,9  9,9  9,4  11,5  12,1 

2011  Alto  52,7  45,4  38,4  33,3  32,8  

Médio  38,2  38,5  46,3  43,3  47,4  

Baixo  9,1  16,1  15,3  23,3  19,8  

 

Fonte: Cabrito 1994/95; Cerdeira 2004/2005; Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites (2012) 

 

Quanto ao perfil de rendimento do agregado familiar pode dizer-se que se verifica que na escolha do 

curso há uma relação com o nível de rendimento dos pais dos estudantes, pois regista-se que os 

estudantes de medicina e das engenharias são os que têm uma maior percentagem de respostas 

indicando pertencerem aos níveis de rendimento mais elevados (os de medicina 52,7%), seguidos 

nesse âmbito dos estudantes de gestão e ciências computacionais e das ciências sociais e do direito. 

Curiosamente, os estudantes de medicina são ao mesmo tempo os estudantes que classificam o seu 

agregado familiar com o valor mais baixo de “rendimento baixo” (9,1%). 
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Gráfico 3 – 2010/2011 – Como vêem os estudantes o rendimento do agregado familiar (total)? 

 
Fonte: Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites (2012) 

 

De acordo com o Gráfico 3 a percepção de muito mais de metade dos estudantes do ensino superior é 

a de que o rendimento do agregado familiar dá para viver razoavelmente, bem ou muito bem. Apenas 

cerca de 20% considera que vive com dificuldades ou com privações. 

 

Gráfico 4 – 2010/2011 – Como classificam os estudantes o rendimento do seu agregado familiar por 

tipo de ensino? 

 
Fonte: Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites (2012) 

 

No total dos estudantes os do politécnico público são os que evidenciam um agregado com maiores 

dificuldades económicas. 
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Gráfico 5 – 2010/2011 – Como classificam o rendimento do agregado familiar  

por área científica? 

 
Fonte: Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites (2012) 

 

Os estudantes da área de educação (30%) são os que dão a indicação de pertencerem ao nível de 

rendimento mais baixo (<870 Euros). 

 

Os Gráficos 6 e 7 mostram a percepção dos estudantes inquiridos em relação ao rendimento do seu 

agregado familiar por tipo de ensino e o Gráfico 8 a comparação com o nível nacional e com outros 

países. 
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Gráfico 6 – 2010/2011 – Como vêem os estudantes o rendimento do agregado familiar 

(por tipo de ensino)? 

 
Fonte: Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites (2012) 
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Gráfico 7 – 2010/2011 – Como vêem os estudantes o rendimento do agregado familiar 

(por tipo de ensino)? 

 
Fonte: Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites (2012) 
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Gráfico 8 – 2010/2011 – Como vêem os estudantes o rendimento do agregado familiar (comparação 

com a média nacional e outros países)? 

 
Fonte: European Social Survey, 2010 (www.europeansocialsurvey.org)  

 

Apesar do alargamento da base de recrutamento social dos alunos do ensino superior que ocorreram 

nos últimos 35 anos, os estratos sociais de maior renda estão mais presentes no Ensino Superior em 

prejuízo dos grupos de médio e baixo rendimento familiar. Em termos evolutivos, o elitismo do ensino 

superior português foi agravado entre 1995 e 2005, considerando o recuo forte na participação de 

indivíduos provenientes de baixo rendimento. 

De 2004-2005 a 2010-2011 há um aumento significativo dos alunos provenientes de famílias de 

rendimento alto mas também de estudantes de baixo rendimento no ensino superior. Por um lado, o 

aumento dos números de estudantes de alto e médio rendimento aponta elitização Por outro lado, o 

aumento da participação dos estudantes de baixo rendimento indica um movimento para uma 

sociedade mais democrática e para uma maior universalização do acesso ao ensino superior. 

No entanto pode acontecer que o aumento significativo do desemprego esteja a levar a um grande 

número de portugueses que pertenciam à classe média estejam a passar para a classe mais baixa 

tentando manter, sempre que possível os seus filhos a estudar. Como resultado, houve uma mudança 

social com uma transição de classe média numerosa para a classe mais baixa, justificando assim o 

elevado número de jovens de classe baixa a frequentar o ensino superior. 

 

2. Acessibilidade e equidade 

Será que existe acessibilidade no ensino superior português? 

A acessibilidade ao ensino superior pode ser aferida através de quatro indicadores de acordo com 

Usher e Cervenan (2005), nomeadamente:  

https://webmail.ul.pt/owa/redir.aspx?C=36fad83c60da4580917b06d0e18b53e7&URL=http://www.europeansocialsurvey.org
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� taxa de participação 

� taxa de instrução obtida 

� índice de equidade educacional 

� índice de paridade do género.  

O conceito da acessibilidade financeira para os estudantes pode ser avaliado através do preço líquido 

que têm que pagar num ano académico para frequentarem um estabelecimento de ensino superior, 

versus o seu rendimento ou o da sua família (Hill, Winston e Boyd, 2003).  

Para além disso, deve ter-se em conta não apenas o preço que cada estudante paga, mas sim o preço 

deduzido do apoio concedido em bolsas e outros apoios, versus o rendimento da família do estudante. 

Quando falamos de acessibilidade do ensino superior podemos ter duas interpretações possíveis, uma 

que mede o número de lugares disponíveis em termos de participação (taxa de participação e taxa de 

graduação) e uma segunda onde se examina de onde provêm os estudantes inscritos no ensino superior 

(índice de equidade educacional e índice de paridade do género). 

 

Quanto pagam os estudantes para estudar no Ensino Superior? 

O valor dos custos que os estudantes têm que assumir para poderem frequentar o ensino superior 

depende de forma inequívoca do tipo de instituição que o estudante frequenta: pública ou privada. Em 

2010/2011, um estudante do ensino superior privado tem que suportar um custo total de 9349 Euros, 

ou seja mais 60% do que um colega no ensino público (5841 Euros).  

 

Quadro 7 – Custos dos estudantes do Ensino Superior em 2010/2011 (média) 

 

2010/2011 Custos Educação %
Custo de 

Vida % Custo Total 
Público 1.241 € 21% 4.600 € 79% 5.841 €
Privado 4.349 € 47% 5.000 € 53% 9.349 €

Total 1.935 € 29% 4.690 € 71% 6.624 €  
Fonte: Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites (2012) 

 

Em termos globais, o custo total anual era de 6.624 Euros, sendo os custos de educação eram em 

média 1.935 Euros (29%) e os custos de vida 4.690 Euros (71%). Obviamente que os custos de 

educação no ensino privado ganham um peso mais significativo (47%) do que no ensino público 

(21%). Estes dados podem ser analisados no Quadro 7. No Gráfico 9 temos os valores globais e a 

discriminação pata o total do público e do privado. 

O valor dos custos dos estudantes depende, para além do tipo de ensino frequentado, da região onde a 

instituição de ensino superior frequentada se localiza e da situação em que o estudante se encontra face 
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ao alojamento (isto é, se está ou não deslocado e se está alojado na casa da sua família ou em casa 

própria, ou se está em residência universitária ou quarto ou apartamento em regime de aluguer). 

 

Gráfico 9 – Custos Totais dos Estudantes (Anuais) 
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Fonte: Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites (2012) 

 

A noção de acessibilidade não nos dá por si só informação sobre se os estudantes enfrentam ou não 

barreiras financeiras para a frequência do ensino superior e se este acesso é ou não passível de ser 

suportado pelos estudantes e pelas suas famílias. Surge, pois, um outro conceito que tem a ver com a 

capacidade dos estudantes para financiarem os seus estudos, a que podemos chamar a acessibilidade 

económica, isto é, a circunstância de possuírem os recursos necessários para poderem estudar no 

ensino superior. 

Apesar dos dois conceitos (acessibilidade / participação e acessibilidade / capacidade financeira) 

estarem interligados, interessa não os confundir, dado tratar-se de aspectos muito diferentes. 

No Gráfico 10 evidencia-se que o valor da bolsa média fica muito aquém dos custos totais mas cobre 

os custos de educação. 
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Gráfico 10 – Comparação dos custos dos estudantes e o valor das bolsas médias 
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Outra forma de analisar as barreiras financeiras à educação será fazer a comparação dos custos a que o 

estudante tem de fazer face e expressar esses custos como uma percentagem de um certo tipo de 

rendimento (o Produto Interno Bruto de um país, ou o Rendimento Nacional).  

Assim, se usarmos a mediana do rendimento de Portugal e o compararmos os custos dos estudantes, 

podemos ter uma noção do grau de dificuldade que as famílias e os estudantes enfrentam para 

poderem cursar no ensino superior. Fez-se este exercício para 2010 (ainda que se tenha usado o valor 

da mediana do rendimento português de 2008, que foi o último valor disponível).  

Concluímos que os custos totais deduzidos dos apoios sociais dados, quer através de bolsas, quer 

através de deduções fiscais, equivalem a um valor muito elevado da mediana do rendimento nacional 

como se pode observar no Quadro 10.  
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Quadro 7 – Acessibilidade dos Custos dos Estudantes do Ensino Superior 

versus  a Mediana do Rendimento Português – 2010 (Euros) 

Valor €
%  Mediana 
Rendimento

(1) Mediana do Rendimento 2008 8823€  (*)
(2) Custos de Educação 2010 1.934,83 € 21,9%

(3) Custos de Vida 2010 4.689,62 € 53,2%
(4)= (2)+(3)= Custos Totais 2010 6.624,45 € 75,1%
(5) Apoio Social por Aluno 2010/2011(a) =
Se 2008

341,40 €

(6)=(4)-(5)= Custo Líquido  2010 6.283,05 € 71,2%
(7) Deduções Fiscais 2010(b) 670,00 €

(8)= (6)-(7)= Custo Líquido após Deduções
Fiscais 2010

5.613,05 € 63,6%

(9) Empréstimo por Aluno 2008(c) 0,00 €

(10)=(4)-(5)-(9) Custos Totais 2010 (out of
pocket ) 6.283,05 € 71,2%

(11)= (10)-(7) Custos Totais após Deduções
Fiscais 2010 5.613,05 € 63,6%

 
 

Fonte: Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites (2012) 

(*) Corresponde a 13.000 USD PPP, valor da Mediana do Rendimento, in Society at a Glance, OECD 

Indicators, 2011; (a) Valor obtido considerando 124.043.315,70€ do Orçamento de Estado 2008 para a 

Acção Social e os 363308 alunos de 2008/2009; (b) Em 2010, as deduções fiscais para Educação 

foram de 670€; (c) O sistema de Empréstimos de Garantia Mútua só começaram em 2007 e por isso 

não se considerou ainda nenhum valor. 

 

No Gráfico 11 Portugal no topo dos esforços que os estudantes e as suas famílias fazem para a 

frequência do ensino superior, superado por um lado por países mais desenvolvidos (Japão, Austrália e 

Estados Unidos) ou por países menos desenvolvidos (México) que têm políticas de implantação do 

ensino superior basicamente no âmbito privado. 
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Gráfico 11 – Custo Total Líquido e Mediana do Rendimento 

(em USA$PPP) – 2010/2011 
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Fonte: Usher & Medow (2010); OECD (2008); Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites, 

(2012). 

 

Conclusão 

A acessibilidade financeira dos estudantes portugueses é desfavorável no contexto internacional 

(affordability/ability to pay). 

Em 2010/2011, os estudantes e as suas famílias usam 22% do valor da mediana do rendimento 

Português para pagar os custos de educação, 53% para os custos de vida e 75% para os custos totais 

Quando se considera os apoios sociais concedidos (bolsas) e o valor das deduções fiscais para 

Educação, o custo líquido representa cerca de 63,6% do valor da mediana do rendimento português. 

Na Alemanha esse valor é de 26,4%, França, 35,2%, na Suécia 29,2%, na Letónia 38,5%  

Globalmente pode concluir-se que: 

- o grau de equidade do Sistema de Ensino Superior Português, medido pela representação de cada 

grupo social da população portuguesa em estudantes do ensino superior, é ainda baixo,  com um perfil 

ainda de ensino elitista; 

-  em termos evolucionários, o elitismo do Sistema de Ensino Superior Português tem vindo a 

acentuar-se entre 1995 e 2010. 
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Neste contexto apresenta-se como pertinente que as políticas públicas integrem este conhecimento e se 

orientem no sentido de intervenções que corrijam estas tendências visando uma maior justiça social. 
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7.7. 

Título: 

O acadêmico idoso no ensino superior da UFSM 
Autor/a (es/as):  

Costa, Leandra Costa da [Universidade Federal de Santa Maria] 

Freitas, Soraia Napoleao [Universidade Federal de Santa Maria] 

Peranzoni, Vaneza Cauduro [Universidade de Cruz Alta e Universidade Federal de Santa Maria] 

Resumo: 

Nas discussões sobre o processo ensino-aprendizagem, é importante considerar não se tratar 

apenas de uma questão referente aos saberes oferecidos e assimilados para e pela criança, mas 

sim de uma aprendizagem que se estende ao longo da vida, uma vez que o homem se apropria 

de conhecimentos desde seu nascimento até o fim de seus dias. O presente trabalho de pesquisa 

tem com o objetivo levantar dados quantitativos de idosos inseridos no ensino superior da 

Universidade Federal de Santa Maria, considerando a idade superior a 60 anos. Não existe uma 

educação genérica, aplicável a qualquer situação, o que existem são diferentes demandas, 

interesses e necessidades de diferentes grupos sociais particulares que necessitam atenção e 

estudo.É relevante destacar que a  ação educativa junto  a indivíduos idosos  apresenta uma 

trajetória na Universidade ederal de Santa Maria, constituindo-se em uma das instituições 

pioneiras em nosso país a possuir um núcleo de estudos para essa população.Esta ação educativa 

teve início não específicamente trazendo esse aluno para o ensino superior, mas possibilitanto 

sua inserção  no ambiente da universidade através do  Núcleo Integrado de Estudo e Apoio a 

Terceira Idade (NIEATI ) no Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) com o trabalho do 

professor  José Francisco da Silva Dias. É fato que essa parcela da população (mais 

envelhecida) cresceu muito e caminha a passos largos para um grande contingente de idosos 

mais dispostos, que se aposentam mais tardiamente, que têm uma melhor qualidade de vida e 

buscam cada vez mais seus direitos, autonomia e emancipação. Enquanto existir um olhar 

apenas especulativo e superficial sobre as questões do envelhecer, será mais difícil reconhecer o 

tempo como um meio de complementar a vida na sua plenitude. É preciso ir além para 

desenvolver hábitos e atitudes de cidadania. Todos envelhecem. Portanto, as atitudes relativas 

ao modo de viver serão reflexos e fato mais adiante, deixando de ser fim sobre si mesmo (o 

envelhecimento), mas um continum interessante e revelador. Portanto, levando em consideração 

as características de cada indivíduo e o processo de envelhecimento em si, é importante 

enfatizar que se trata de uma etapa da vida que pode ser vista ou interpretada como uma fase de 
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ganhos, contrariando a ideia de perdas ou de finitude. Ao contrário daquilo que muitos pensam 

ou compreendem, pode ser um período de inúmeras buscas e realizações que poderão ser 

melhor visualizadas considerando o número de acadêmicos idosos que fazem parte atualmente 

do ensino superior de uma Universidade Federal.  

Palavras-chave: 

Idosos; Ensino Superior; Educação. 

 

Introdução 

Na perspectiva biológica, por vezes, assiste-se o indivíduo idoso atrelado ao estigma da velhice, cuja 

origem encontra-se no paradigma do desenvolvimento biológico, que percebe o velho como aquele ser 

que não apresenta mais tanto dinamismo em suas ações. 

Segundo Veras (2003), a nossa sociedade está em constante evolução e os temas que despertam 

preocupação modificam-se a cada momento, pois as necessidades e interesses da população são 

mutáveis. O Brasil é um país que envelhece a passos largos. 

Ainda Veras (2003) ressalta que, em nosso país, o número de idosos passou dos dois milhões em 1950, 

para seis milhões em 1975 e para 15,4 milhões em 2002, significando um aumento de 700%. Estima-

se, ainda, para 2020, que esta população alcance os 32 milhões. 

Partindo dessa compreensão, faz-se algumas considerações referentes ao idoso, pelo aspecto 

populacional bem amparado pelas estatísticas nacionais e mundiais, que indicam ser crescente este 

segmento, e o quanto este fato possui implicações práticas na estrutura social, preparando a sociedade 

para essa realidade. Os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), até 2025, informam que o 

Brasil será o sexto país do mundo com o maior número de pessoas idosas e, em 2050, a expectativa de 

vida nos países desenvolvidos será de 87,5 anos para os homens e 92,5 para as mulheres (contra 70,6 e 

78,4 anos em 1998). Já nos países em desenvolvimento, será de 82 anos para homens e 86 para 

mulheres, ou seja, 21 anos a mais do que hoje, que é de 62,1 e 65,2. 

Dados fornecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) apontam para um crescimento da 

população mundial na ordem de 66% (de seis bilhões em 2000 para 10 bilhões em 2050), sendo que 

deve triplicar a quantidade de pessoas com mais de 60 anos, ou seja, de 600 milhões para 2 bilhões. 

Os idosos representarão, então, 25% da população do planeta. Em projeções feitas pela ONU para a 

América Latina, a perspectiva é de que, em 2025, haverá 93 milhões de pessoas com mais de 60 anos 

de idade, significando um aumento de 35% do número de pessoas nessa faixa etária. E, para o Brasil, 

os 5,1% de idosos de hoje passarão a ser 14,5% da população, em 2040. 
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta dados quanto ao índice de 

envelhecimento, denotando mudanças na estrutura etária da população brasileira. Em 2008, para cada 

grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos existiam 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Em 2050, o quadro 

muda e para cada 100 crianças de 0 a 14 anos existirão 172,7 idosos. 

 Para melhor elucidar a interpretação das questões relativas ao envelhecimento, é imprescindível 

destacar que o mesmo é muito pessoal e decorrente de uma série de fatores da trajetória de vida de 

cada indivíduo e de como ele se comporta, sente a vida e enfrenta seus problemas, podendo ser difícil 

ou fácil dependendo do ângulo que cada indivíduo observa. 

Dentro desse contexto, cita-se Bromley (apud MOSQUERA, 1983) quando menciona que durante 

cerca de um quarto de nossas vidas crescemos e nos outros três quartos, envelhecemos. Os cabelos 

esbranquiçados, a face enrugada, manchas pela pele, entre outros sinais são as marcas consideradas 

culturalmente da chamada “última idade da vida”, manifestando-se no organismo humano, após este 

ter atingido sua maturidade. O conjunto de alterações características do envelhecer é natural e não uma 

doença como, erroneamente, é visto pela sociedade. Os aspectos físicos indesejados assumem um 

lugar de destaque nesta fase da vida e precisam ser encarados com naturalidade, paciência e sabedoria, 

já que são normais e inerentes a todo ser vivo.  

Historicamente, sabemos que a juventude sempre foi preferida, por ser considerada o “auge da vida 

adulta”. A velhice2 está intimamente ligada à chegada da aposentadoria; estar aposentado equivale a 

estar fisicamente incapacitado, sofrer perdas, ser economicamente dependente, experimentar 

isolamento social e perder status social (LORDA, 1995). Dessa forma, podemos observar que o idoso 

isolado ou excluído priva-se de continuar a aprender e ensinar. 

Segundo o pedagogo suíço Furter (1974, p. 142), “O homem, por ser inacabado tende a 

perfeição. A educação é, portanto, um processo contínuo que só acaba com a morte”. O 

mesmo autor ainda afirma que a educação supõe uma transformação pessoal, a qual se realiza 

nos tempos de sua história pessoal do nascimento à maturidade, quer seja, pois, social ou 

psicologicamente, a educação sempre se fundamenta numa preocupação temporal. 

Partindo deste contexto, vislumbra-se um estudo que contribua para avanços nas discussões 

científicas acerca das características de AH/SD em idosos que fazem parte do ensino superior 

da Universidade Federal de Santa Maria.  

 

                                                      
2As terminologias: “Velhice/velho”, “pessoa idosa”, “ser humano longevo”, “terceira idade”, “idoso”, “melhor 
idade” serão utilizadas no decorrer dessa dissertação como sinônimas. 
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Desenvolvimento 

 As caracterizações de Altas Habilidades/Superdotação3 na literatura referem-se a uma elevada 

potencialidade de aptidões, talentos e habilidades, contudo, não há um padrão acerca dos sujeitos com 

essas características, pois estas variam muito de uma pessoa para outra e podem se modificar 

conforme o contexto sócio-cultural de cada indivíduo. 

Renzulli4 (2004) teoriza a superdotação através da concepção dos Três Anéis, afirmando que a 

superdotação é um resultado da interação de três fatores: habilidade acima da média, envolvimento 

com a tarefa e criatividade. É importante ressaltar que, nesta definição, os três elementos precisam 

estar presentes, mas não necessariamente na mesma intensidade. É necessário que interajam em algum 

momento para que possa haver algum tipo de manifestação. 

O referido autor comenta que nem sempre o conjunto de traços é desenvolvido igualmente, admitindo 

que possam vir a desenvolver-se quando forem oferecidas oportunidades adequadas. É necessário 

haver uma intersecção entre os elementos para compreender a superdotação como uma condição ou 

um comportamento que pode ser desenvolvido em algumas pessoas, em certas ocasiões e sob certas 

circunstâncias (RENZULLI e REIS, 1997 apud RENZULLI, 2004). 

                                                      
3 O termo altas habilidades/superdotação ou superdotação pode variar de acordo com o autor ao qual está se 
referindo.  
4 Joseph Renzulli, pesquisador americano do Centro Nacional de Pesquisa sobre o Superdotado e Talentoso da 
Universidade de Connecticut. 
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A habilidade acima da média se refere ao desempenho superior em qualquer área do 

desenvolvimento humano, podendo ser subdividida em habilidade geral, que significa uma 

capacidade de processamento de informações e integração das experiências, resultando em 

respostas adequadas a novas situações e implicando no pensamento abstrato. Já as 

habilidades específicas, versam sobre as habilidades de aquisição de conhecimento e destreza 

em uma ou mais áreas. 

O envolvimento com a tarefa caracteriza-se pelo interesse que o sujeito apresenta em relação 

a determinada área que empreende, despertando aspectos referentes à motivação, persistência 

e empenho pessoal para realização de uma atividade (RENZULLI, 2004). 

O terceiro traço, a criatividade, para Renzulli (2004), não pode ser identificado por testes de 

cognição e está relacionado a um produto ou à resolução de um problema real, de modo que é 

significativo ressaltar que esse traço pode variar no indivíduo, tendo períodos mais 

acentuados e períodos menos acentuados no rendimento de alto nível. 

De acordo com a Associação Brasileira para Superdotados (ABSD, 2000), a criatividade pode 

ser definida pela capacidade de associar diferentes informações para construção de novas 

soluções, caracterizando-se pela fluência, flexibilidade, sensibilidade, originalidade, 

construção, elaboração e pensamento divergente. 

 

As características que compõem a Teoria dos Três Anéis proposta por Renzulli (2004) podem ser 

estimuladas no ambiente educacional quando reconhecidas pelo profissional da educação e então 

permitir que o aluno se desenvolva de maneira satisfatória, de acordo com o seu comportamento. 

A estimulação à aprendizagem, bem como o incentivo são fatores determinantes no aprendizado e 

desenvolvimento do aluno, tanto no âmbito escolar quanto no ensino superior, caberá ao professor 

mediar esse processo de diferentes maneiras. 

As Altas Habilidades ainda se apresentam como um tema polêmico e, se o termo designa alguém com 

capacidade acima da média, criativo e altamente motivado para executar as tarefas que realiza, cabe ao 

educador implementar práticas pedagógicas ajustadas a cada realidade. 

Dessa forma, é importante enfatizar a investigação de características no sujeito idoso, inserido no 

ensino superior, para que possa então ser reconhecido neste contexto. Pois, tanto a educação básica 

como o ensino superior necessitam estar preparados para desenvolver ações que respeitem e valorizem 

a diversidade humana. Neste sentido, os professores deverão oportunizar, aos alunos, meios pelos 

quais os mesmos possam encontrar estratégias de superação das situações que vão se estabelecendo ao 

longo de sua vida acadêmica. 

A metodologia proposta foi pautada em uma abordagem qualitativa, tendo como instrumento de coleta 

de dados a entrevista semi-estruturada e para posterior análise dos referidos dados foi utilizado a 
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Análise do Conteúdo segundo Bardin (2004) viabilizando, dessa forma, uma maior qualificação do 

reconhecimento do idoso com características de AH/SD. 

O número de acadêmicos idosos inseridos no ensino superior da UFSM, considerando o período entre 

o ano de 2000 a 2011, revelou a totalidade de 33 acadêmicos. O estudo objetivou investigar aqueles 

acadêmicos que ingressaram na UFSM através da realização do processo seletivo do vestibular na 

modalidade presencial e que, atualmente, são alunos regulares da universidade. 

Considerando os critérios dos sujeitos que fizeram parte da amostra da pesquisa, é relevante destacar 

que se priorizou, em primeiro lugar, aqueles alunos que tiveram como forma de ingresso o vestibular, 

em segundo lugar, na modalidade presencial no campus da UFSM e, em terceiro lugar, aqueles 

acadêmicos que são, atualmente, alunos regulares da instituição. 

Dessa forma, 28 acadêmicos não fizeram parte da amostra dessa pesquisa, de modo que a mesma se 

constituiu de 5 sujeitos, os quais tiveram como forma de ingresso na UFSM o vestibular na 

modalidade presencial e são alunos regulares atualmente da instituição.  

Cada informante, acadêmico idoso, que se predispôs a participar do estudo respondendo a entrevista 

semi-estruturada, apresenta expressões e trajetórias diferenciadas, revelando particularidades de sua 

vida e atribuindo vários significados ao longo desse percurso. Este fato remete à significativa ligação 

referente à análise dos dados, quando se estrutura na análise do conteúdo, pois segundo Bardin (2010) 

a “análise do conteúdo pode ser uma análise dos significados”.  

Corroborando com a metodologia a ser utilizada para a análise dos dados, pode-se citar também 

Franco (2005, p.13), quando menciona que: “Na análise de conteúdo, o ponto de partida é a 

mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente 

provocada. Necessariamente, ela expressa um significado e um sentido”. 

É através dessa busca de significados e sentidos que todo pesquisador almeja visualizar a teoria 

outrora estudada para entrelaçar com as narrativas expressas pelos seus informantes, resultando em 

considerações importantes que possam realmente trazer contribuições para novos estudos e avanços 

nas discussões e propostas independentemente da área em questão. 

Conforme a Teoria dos Três Anéis, proposta por Renzulli (2004), mencionada anteriormente, que 

considera aluno com AH/SD aquele que apresenta habilidade acima da média, comprometimento com 

a tarefa e criatividade, foi realizada então a categorização dos dados, possibilitando elencar elementos 

suficientes para a análise. Foram definidas três categorias que correspondem às três características já 

citadas, estruturando e permitindo dessa forma realizar aproximações e discussões da teoria, bem 

como o  reconhecimento de características das AH/SD nos acadêmicos idosos inseridos no ensino 

superior da UFSM.     
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Habilidade acima da média 

É importante destacar que AH/SD caracteriza-se pela intersecção dos três anéis que formam a tríade. 

Muitas vezes, a habilidade acima da média pode ser confundida com o conceito de AH/SD, por ser 

mais facilmente percebida quando relacionada ao tipo de superdotação acadêmica, fato que remete as 

pessoas em geral a relacionar a habilidade acima da média com a área cognitiva, ou seja, as áreas mais 

comumente valorizadas pela sociedade, por que apresentam facilidade na área da matemática e do 

português.  

A habilidade acima da média envolve duas dimensões, as habilidades gerais e as habilidades 

específicas. As primeiras consistem na capacidade de processar informações, de integrar experiências 

que resultem em respostas apropriadas e adequadas a novas situações e na capacidade de se engajar 

em novas situações, já a segunda se refere à capacidade de adquirir conhecimento, prática e 

habilidades para atuar em uma ou mais atividades de um área específica (RENZULLI, 2004). 

Corroborando com os estudos do autor supra citado, pode-se também citar Tourón, Peralta e Reparáz 

(1998), quando definem a “capacidad general”: 

 

capacidad general, o capaciadad para processar informácion, para integrar y recuperar 

selectivamente la informácion que permite ejecutar respuestas adaptativas y apropiadas frente 

a situaciones nuevas, y la capacidad para elaborar El pensamiento abstracto. Citaremos como 

ejemplos todas aquellas capacidades que son habitualmente medidas por los tests de 

inteligência: razonamiento verbal y numérico, relaciones espaciales, memória y fluência 

verbal (TOURÓN; PERALTA; REPARÁZ, 1998, p.28).5 

 

Já as habilidades específicas de acordo como os autores acima citados: 

 

                                                      
5A capacidade geral ou capacidade para processar informações, para integrar e recuperar seletivamente a 
informação que permite executar respostas adaptativas e apropriadas frente a situações novas, e a capacidade 
para elaborar o pensamento abstrato. Citaremos como exemplos todas aquelas capacidades que são 
habitualmente medidas pelos testes de inteligência: raciocínio verbal e numérico, relações espaciais, memória e 
fluência verbal (Tradução nossa). 
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aptitudes específicas, consitem em la capacidad para adquirir conocimiento o para rendir em 

uma o más actividades em um âmbito específico y dentro de um rango restringido. Son 

aptitudes o habilidades que representan el modo em que los seres humanos se expresan em La 

vida real (no em los tests). Alguns ejemplos serían las aptitudes matemáticas (aunque esta 

área también puede determinarse desde los tests de inteligência), musicales, o 

artísticas.Evidentemente cada uma de estas aptitudes puede subdividir-se em otras áreas 

específicas (TOURÓN; PERALTA; REPARÁZ, 1998, p.29).6    

 

Portanto, levando em consideração o foco do estudo que é o acadêmico idoso, a habilidade acima da 

média se apresenta como um importante anel e merece destaque, pois o idoso carrega consigo uma 

bagagem especial, de experiências, de vida e obviamente poderá se integrar a outras novas 

experiências com mais facilidade e apresentando um conhecimento diferenciado das demais pessoas.     

Ao nos direcionarmos às narrativas dos informantes do estudo, é possível verificar essa habilidade 

quando o Sujeito “A” denota facilidade depois de “aprender” determinado conteúdo ao qual ele 

objetiva:   

[...] depois que eu aprendo... fixo e acho tudo muito fácil... depois... vou embora [...] (Sujeito 

A). 

 

Outro fator importante, e que merece destaque nesse contexto, está relacionado às atitudes e 

habilidades que os seres humanos utilizam no seu dia a dia , que não somente as habilidades 

matemáticas ou relacionadas às áreas cognitivas, mas aquelas que envolvem as relações pessoais e se 

direcionam para outras áreas específicas das relações humanas. O sujeito “S” quando entrevistado em 

relação as suas habilidades, narra que: 

 

Tenho mais facilidade para estudar, tudo que diz respeito a formação de    caráter do 

indivíduo, e como nortear o destino desse aprendizado. (Sujeito S). 

 

                                                      
6As habilidades específicas consistem na capacidade para adquirir conhecimento ou render em uma ou mais 
atividades em um âmbito específico e dentro de um tempo restrito, são atitudes e habilidades que representam o 
modo como os seres humanos se expressam na vida real (não nos testes). Alguns exemplos seriam as habilidades 
matemáticas (está área também pode ser verificada nos testes de inteligência), musicais, artísticas. 
Evidentemente, cada uma dessas habilidades podem dividir-se em outras áreas específicas (Tradução nossa). 
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Envolvimento com a tarefa 

Inicialmente pode-se dizer que o envolvimento ou comprometimento com a tarefa é o que move o ser 

humano, no sentido de buscar o que almeja e julga ser seu objetivo considerando o seu contexto sócio-

cultural.  

No que se refere a expressão “envolvimento com a tarefa”,  foi possível elencar o que expressa: 

interesse, entusiasmo, fascinação que pode ser verificado de diferentes maneiras, dentre elas: destaque 

para o ambiente de trabalho através do esforço, dedicação e descobertas significativas que se 

sobressaem nesse meio. 

O envolvimento com a tarefa pode ser demasiado, pois muitas vezes o indivíduo não se dá conta e 

acaba esquecendo-se do envolvimento com a família e dos outros afazeres que fazem parte do seu dia 

a dia , como é o caso do sujeito (R) , até porque a própria família sente-se excluída daquele contexto, 

então a única saída acaba sendo muitas vezes diminuir um pouco o ritmo, como pode-se observar 

através da narrativa:     

 

 [...] eu... até estava me envolvendo demais e esquecendo um pouco da família...e eu...não 

posso esquecer da família...né porque.. a minha intenção no começo era que a minha esposa 

me acompanhasse, mesmo que não fosse no mesmo curso, mas que fosse ...mas eu não posso 

ser radical..eu também não posso machucar nesse sentido..né... a vida dela, porque ela precisa 

de mim e eu preciso dela..né...então a gente tem um acordo..eu diminui o meu ritmo..para que 

a gente possa passear..curtir  a própria  família...né ..porque eu não tenho pressa 

nenhuma...né..não sou daqueles que precisa se formar amanhã...eu não preciso disso para 

sobreviver..preciso para conhecimento,para ampliar meus conhecimentos por assim dizer [...] 

(SUJEITO R). 

 

A motivação, ou seja, o envolvimento com a tarefa é freqüente no perfil das pessoas com AH/SD e 

considerada como um importante fator no comportamento das mesmas, destaca-se em vários estudos 

científicos onde   pode ser facilmente observada.  

A pessoa com AH/SD apresenta um grande envolvimento nas áreas de seu interesse, costuma muitas 

vezes “mudar” o que já está pronto ou é considerado “definitivo” direcionando a atividade do seu 

modo, de acordo com aquilo que considera melhor ou que poderá apresentar um resultado mais 

adequado, como é o caso do sujeito (A): 
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Eu sou daqueles de trabalhar, sabe... de fazer acontecer... a ideia...eu sou capaz de 

desempenhar a técnica melhor do que foi  lá....no início da conversa...do projeto...entendeu ..aí 

..então me dá uma ideia.. aí..uma receita...pode  bota isso...quem sabe a gente tira sal ou 

manteiga...ou bota... eu  sempre dou o meu toque assim [...] (SUJEITO A). 

 

Criatividade 

Do ponto de vista etimológico, criatividade origina-se do verbo criar que significa “dar existência a” 

“estabelecer relação com”. Em termos psicológicos, define-se criatividade como função inventiva da 

imaginação criadora, dissociada da inteligência ou como Guilford (1967, p.67) diz: “O alto QI é 

indicação favorável de desempenho criador, mas não condição suficiente”. Já em 1968 o referido 

autor, após vários estudos, diz que criatividade é o conjunto de habilidades que são características dos 

indivíduos criadores, como fluência, flexibilidade, originalidade e pensamento divergente.  

Atualmente, a criatividade é entendida como uma capacidade do ser humano. Muitos estudiosos da 

área abordam importantes discussões no intuito de considerar a inteligência e a aprendizagem nesse 

processo. Entre eles podemos citar Alencar (2001):  

 

Constata-se, entretanto, que um interesse acentuado pelo estudo da natureza e expressão da 

criatividade ocorreu especialmente na segunda metade do século passado, fruto de vários 

fatores, como: as mudanças na concepção do ser humano; as novas concepções da 

inteligência; o Movimento Humanista da Psicologia; o Movimento do Potencial Humano 

(ALENCAR, 2001, p.17). 

 

O sujeito (A), quanto ao fato de se considerar uma pessoa criativa ou não, responde que:      

 

[...] eu sou daqueles de trabalhar, sabe... de fazer acontecer... a ideia...eu sou capaz de 

desempenhar a técnica melhor do que foi  lá....no início da conversa...do projeto...entendeu ..aí 

..então me dá uma ideia...  aí...uma receita... pode  bota isso...quem sabe a gente tira sal ou 

manteiga...ou bota... eu  sempre dou o meu toque assim [...] (SUJEITO A).  

 

Muitas vezes ser criativo não depende somente da escolha de cada um, como afirmou Rodrigues 

(1976), mas depende também e principalmente das oportunidades que a vida oferece, pois, segundo 

Nunes (1984), as experiências vividas no contexto sócio-cultural determinam manifestações criativas.   
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Também é necessário direcionar a criatividade para algo real, concreto de ser observado, como é mais 

entendida pela maioria das pessoas quando questionadas em relação ao seu conceito. Segundo Rogers 

(1977), a criatividade deve partir de “algo observável”, ou ainda se refere a qualquer “coisa produzida 

pela criação”. Verifica-se que este autor traz um enfoque diferente em relação à criatividade que deve 

resultar em um produto. Nesse sentido, se reflete a fala do sujeito (B) quando diz que: 

 

[...] tenho bastante criatividade e gosto muito de inventar coisas novas em tudo que eu vou 

fazer..até costurar..sabe..eu olho e faço para mim e para as netas assim... Eu costuro, faço 

tricô, faço crochê, faço fuxico, pinto...cuido da casa e também me cuido..invento as coisas do 

meu jeito [...] (SUJEITO B). 

 

As intempéries da vida fazem com que as pessoas sejam desafiadas a serem criativas, a buscar 

soluções diferentes para realizar seus desejos de acordo com aquilo que elas realmente sonharam, pois 

a pessoa que fica num só plano, torna-se rotineira e conseqüentemente, não será criadora. 

É preciso rejeitar o óbvio. Existem pessoas que permanecem sempre em uma experiência única 

direcionadas em uma mesma situação durante toda a vida, não permitindo que o seu potencial criativo 

seja reconhecido e ganhe espaço. O sujeito (R), quando entrevistado, descreve a sua criatividade de 

uma maneira diferenciada:      

 

[...] então ....um dia surgiu aquela vontade de ter..uma casa... idealizada, pensada...né..que... 

mesmo que eu não fosse engenheiro...mas na companhia de um engenheiro eu poderia fazer... 

um planta....que de posse de um terreno ....né...eu tentasse enquadra uma casa assim....aí eu 

precisava de alguém ...aí um colega disse..eu me predisponho a fazer alguma coisa assim, que 

não seja uma coisa definitiva , pra í.. melhorando..aí ..acho que nós  fizemos..acho que umas 

10 plantas até chegar... onde nós chegamos..aliás..onde eu queria...porque o que ele queria 

era bem diferente... (risos...)..né...aí eu fui mexendo... até que... até que [...] (SUJEITO R). 

 

O processo de criação exige obviamente um comportamento criativo, como é possível constatar 

através da fala do sujeito (R), o ser humano, sente, pensa, age e cria como um todo, de maneira 

gradativa e, no sentir, no pensar, no agir e no criar, é sensível às mudanças ambientais a fim de ajustar 

a própria mudança pessoal e a realização de seus interesses.   

Pode-se dizer também que o comportamento criativo é interativo, destacando-se em dois pontos 

essenciais: o primeiro em relação à dimensão criadora do indivíduo, que o leva a fazer novas 
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associações para integrar idéias e objetos, e a outra dimensão que o leva a saber manipular idéias e 

objetos com o objetivo de ativar a mente a descobrir novas possibilidades.  

Nesse enfoque o processo criativo de acordo com Landau (1990): 

 

A criatividade “é solucionadora de problemas”. Cada solução de um problema requer uma 

resposta criativa. O problema chega quando o organismo não está preparado para certa 

situação. Desta forma, o indivíduo age com a ajuda do conhecimento que ele adquiriu, e cria 

uma nova combinação que leva à solução do problema (LANDAU, 1990, p. 24). 

 

Todas as pessoas têm a capacidade de criar, de inventar, de imaginar, no entanto, é preciso que sejam 

dadas oportunidades de desenvolver esta capacidade, que é inerente a cada ser humano, porém muitas 

pessoas desconhecem este poder de criação por não terem recebido o estímulo necessário no percurso 

de vida famíliar e escolar ou, até, pelo desconhecimento do significado real da criatividade.   

 

Conclusões 

Ao considerarmos as várias concepções, teses e estudos que se modificam ao longo do tempo e 

ganham novos olhares frente às importantes constatações e apontamentos de diferentes autores 

relacionados à aprendizagem, envelhecimento e às Altas Habilidades/Superdotação, é que se destaca a 

relevância do presente estudo no intuito de reconhecer as características das Altas 

Habilidades/Superdotação no indivíduo idoso que permanece aprendiz e necessita de acesso à 

educação, como a ofertada no ensino superior.   

A aprendizagem é tão pluridimensional quanto a própria vida. Envolve interesse, curiosidade, coragem 

e prontidão. A aprendizagem se liga à vida, ou seja, ela está vinculada às vivências do indivíduo e faz 

parte de uma bagagem pessoal, única de cada ser humano.  

Ao nos remetermos à questão da aprendizagem, surgem palavras chaves que permeiam as discussões 

nesse processo, entre elas: inteligência, habilidades e capacidades. E, quando se discute a respeito do 

desenvolvimento das potencialidades da mente humana (aprendizagem, habilidades, criatividade e 

motivação) tende-se a adotar uma postura positivista, no sentido de tornar cada um dos componentes 

da produtividade fragmentados e independentes, devido ao fato de que durante muito tempo os modos 

de estudar e o desenvolvimento das capacidades cognitivas humanas partiam de uma visão automática.   

A habilidade acima da média, o envolvimento com a tarefa e a criatividade são peças fundamentais 

que se entrelaçam e caracterizam, desta forma, uma pessoa com AH/SD e que, no caso deste estudo 
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proposto, são os acadêmicos com mais de 60 anos, que buscam o conhecimento, inseridos no ensino 

superior da UFSM. 

 As expectativas de vida crescem a passos largos e tendem a melhorar cada vez mais, portanto, é mais 

que urgente direcionar e aprofundar as discussões no que concerne a essa faixa etária, da qual, mais 

cedo ou mais tarde, todos nós faremos parte, independente da nossa vontade. Provavelmente também 

buscaremos o saber, se no momento atual não for possível, devido a inúmeros afazeres que a vida nos 

impõe entre trabalho, família e principalmente o tempo, que acaba, muitas vezes, afastando as pessoas 

dos projetos mais interessantes e que realmente poderiam trazer-lhes auto-realização e felicidade.  

É preciso redimensionar a nossa visão em relação à pessoa idosa, no sentido de não focarmos somente 

nos aspectos biológicos, mas sim avaliarmos a sua bagagem pessoal, cultural e as contribuições que 

poderão advir de habilidades e capacidades que outrora nunca foram possíveis de serem colocadas em 

prática. Segundo Lima (2006): 

 

Há diferentes formas de envelhecer, as quais dependem de fatores como a adaptação, os 

relacionamentos familiares e sociais, a posição econômica, o curso de vida e a opinião que se 

tem de si próprio. Entre os preceitos destinados a retardar a velhice, segundo os estudiosos, 

destacam-se os seguintes: “viver criativamente, adquirindo novos conhecimentos, criando 

novos hábitos adaptados ao momento presente; aceitar a senectude como uma fase natural da 

vida; não se deixar dominar pelo medo, pelo impulso à inatividade, à autopiedade,à  ausência 

de afetividade, a falta de interesse e coragem;reconhecer que a saúde física e psíquica é 

consequência da capacidade de agir de acordo com seu verdadeiro interesse; compreender 

que somos nosso próprio artesão-damos forma a nossa existência.Tudo na vida apresenta-se 

como um material para nossa auto-expressão e, consequentemente, auto-realização (LIMA, 

2006, p.26).  

 

Sendo a aprendizagem um processo complexo, que envolve várias áreas do ser humano, pode-se 

considerar que nenhum progresso humano poderá somente ser medido pelos testes de inteligência se 

não formar capacidade de interrogar, criar, procurar respostas, encontrar novas relações, que não são 

ensinadas de modo em geral, e muitas vezes menosprezadas no nosso sistema educacional. A 

Educação Especial, quando se refere às Altas Habilidades/Superdotação, desempenha um importante e 

significativo papel, pois a descoberta, desenvolvimento e estímulo das habilidades no sistema 

educacional são cruciais não somente para revelarmos tais conhecimentos, mas para abrir 

possibilidades de auto-realização e principalmente reduzir as dificuldades que os alunos com AH/SD 

enfrentam no seu dia a dia.   
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A escolha metodológica parte do fato de que as pessoas idosas com características de AH/Sd no nosso 

país necessitam um reconhecimento, tanto qualitativamente, como quantitativamente, já que cresce 

consideravelmente o número de idosos que fazem parte da nossa sociedade, que se mostram mais 

ativos e participativos, não só em programas de lazer, como também nas empresas e na própria 

universidade, como denotam os dados desse estudo. A legislação passou a considerar as pessoas com 

AH/Sd como merecedoras de um atendimento específico por parte da Educação Especial, a partir de 

1994, através da Política de Educação Especial, de modo que inicialmente o enfoque foi direcionado 

para a identificação, reconhecimento e atendimento das crianças em idade escolar. Já as investigações 

e estudos científicos na vida adulta são datados de 2008, sendo considerados recentes, através dos 

estudos de Pérez7.   

Acredita-se, portanto, que a utilização da pesquisa qualitativa e da análise dos dados obtidos nesse 

estudo, além de revelar um número considerável de acadêmicos idosos inseridos no ensino superior da 

UFSM, os mesmos possam ascender no cenário científico, subsidiando discussões para futuramente 

promover a identificação desses sujeitos que têm o direito de serem reconhecidos enquanto sujeitos 

com AH/SD e principalmente possibilitando caminhos de desenvolver suas capacidades e talentos 

nessa fase da vida. Dos 5 acadêmicos pesquisados, todos se enquadram no comportamento de AH/SD 

descrito por Renzulli. Para tanto, o reconhecimento das características de AH/SD em um indivíduo 

idoso é um passo importante para que se possa oferecer a este aluno alternativas educacionais 

diferenciadas, a fim de que se realize pessoal, social e intelectualmente.    

Pelas reflexões acerca das mudanças necessárias para acompanhar e absorver as transformações da 

sociedade e da educação, justifica-se a problematização desta pesquisa, através do reconhecimento e 

caracterização de indivíduos idosos que se diferenciam pelos sinais referentes à potencialidade, 

interesse e habilidade. Os mesmos estão inseridos no processo educacional, podendo trazer grandes 

contribuições aos estudos acerca das AH/SD e o ensino superior precisa estar equipado/preparado para 

receber esses “novos” alunos.  

 

                                                      
7 Doutora em Educação pela PUC-RS, Presidente e sócia fundadora do ConBraSD, vice-presidente e membro do 
Conselho técnico da Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades/Superdotação. 

 



6560 

 

Referências 

ALENCAR, E. M. L. S. Criatividade e a educação do superdotado. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.  

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 5ª Edição. Lisboa: Edições 70, 2010. 

FRANCO, Maria Laura P. B. Análise de Conteúdo. 2. ed. Brasília: Líber Livro Editora, 2005.  

FURTER, P. Educação permanente e desenvolvimento cultural. Petrópolis: Vozes, 1974.  

GUILFORD, J. P. The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill, 1967. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/datas/idoso/politica_do_idoso_no_brasil.html>. Acesso em: 

21. dez 2010. 

 ___. Projeção da População do Brasil. População Brasileira envelhece em ritmo acelerado. 

Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=1272 . 

Acesso em: 04. jan 2011. 

LANDAU, E. Criatividade e superdotação.  Rio de Janeiro. Livraria Eça Editora, 1990.  

LIMA, L. H. P. EU e o envelhecimento. Porto Alegre: AGE, 2006. 

LORDA, C. R. Recreação na Terceira Idade. Rio de Janeiro: Sprint, 1995. 

MOSQUERA, J. J. M. Vida adulta: Personalidade e desenvolvimento. Porto Alegre: Sulina, 1983. 

NUNES, P. A. Avaliação do perfil da criatividade do professor no ensino médio. 1984. Dissertação de 

Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, 1984. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Disponível em: http://new.paho.org/bra/ . Acesso em: 3 

set de 2010. 

RENZULLI, J. O que é esta coisa chamada superdotação, e como a desenvolvemos? Uma 

retrospectiva de vinte e cinco anos. Trad. Susana Graciela Pérez Barrera Pérez. Educação, 

Porto Alegre, ano XXVII, n. 1, p. 75 - 121, jan/abr. 2004. 

___. The three-ring conception of giftedness: a developmental model for creative productivity. In: 

RENZULLI, J. S.; REIS, S. M. (Eds.). The triad reader. Connecticut: Creative Learning Press, 

1986. 

RODRIGUES, R. S. Uma visão da criatividade. São Paulo: McGraw-Hill, 1976. 

ROGERS, C. R. Towards a theory of creativity. New York: Harper and Row, 1977.  

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=1272
http://new.paho.org/bra/


6561 

 

TOURÓN, J.; PERALTA, F. Y; REPARAZ, C. La superdotación intelectual: modelos, identificatión 

y estratégias educativas. Pamplona: EUNSA, 1998. 

VERAS, R. A novidade da agenda social contemporânea: a inclusão do cidadão de mais idade. A 

Terceira idade, n.28, v.14, pp.06-29, 2003. 

 

7.8. 

Título: 

A universidade com saudade de outro futuro 
Autor/a (es/as):  

Cunha, Antonio Camilo [Universidade do Minho - Instituto de Educação] 

Resumo: 

A reflexão tenta recuperar a ideia de Universidade e sua missão. Para tal irá fazer o elogio ao 

futuro convocando caminhos que a possam legitimar perante o contexto pós-moderno (contexto 

da eficácia, capital, número…). Esses caminhos de alguma forma já foram seus (recuperando 

um pouco da sua história) e devem continuar a sê-lo. Assim, a ideia de nação, comunidade, 

democracia, humanidades, artes, ética e ciência – devem constituir-se como pilares estruturantes 

e funcionais para que a Universidade possa dizer e fazer futuro. Neste envolvimento, talvez 

possamos afirmar  de que  só existe Universidade quando esta  estiver  ao serviço do homem no 

caminho da sua humanização total e radical. 

Palavras-chave: 

Universidade, missão, humanidades, pós-modernidade.                                                                         

 

1. Nota Introdutória 

A Universidade é um locus de excelência!Esta é a afirmação que todos gostamos de fazer; e agora - 

nestes tempos pós-modernos - gostariamos de continuar a fazer. 

Ao conhecimento cientificamente construído na Universidade pede-se também espaços de reflexão e 

crítica - crítica livre, larga, ética, sem deixar de ser rigorosa. De um rigor não determinista, mas um 

rigor que gosta do provisório; porque os tempos, os espaços, a sociedade, a vida e o homem são da 

ordem do provisório. 

 Ora, a Universidade parece ser um lócus privilegiado para tais carrilamentos. É neste contexto que 

emerge a nossa reflexão. Faremos, assim, uma incursão a essa instituição começando por chamar 


