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(…)


Minhas Senhoras e Meus Senhores


1.

Antes de mais gostaria de agradecer o convite para intervir nesta 
cerimónia e, desde logo, fazer uma declaração de interesses (e 
não, não são de conflito):

A Universidade do Algarve (UAlg) é a minha Alma Mater.


Em outubro de 2020, faz 30 anos que entrei pelo portão principal 
do Campus de Gambelas (hoje é a Portaria Norte) para estudar 
Biologia Marinha e Pescas, depois de me inscrever e matricular 
nos Serviços Académicos no Campus da Penha (que hoje é o Bar 
da Associação Académica da UAlg no Instituto Superior de 
Engenharia da UAlg).


Desde essa altura, fui caloiro (que, como todos sabemos, é 
diferente de ser aluno), aluno, dirigente associativo, finalista (que, 
obviamente, também é diferente de ser aluno), estagiário, aluno 
outra vez (na UAlg e noutras Universidades), bolseiro (de vários 
tipos; de iniciação à investigação, de mestrado e de 
doutoramento) e a partir de fevereiro de 2001, em regime de 
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substituição, assistente de 1º triénio e depois de 2º triénio. Desde 
2005, sou Professor Adjunto no Departamento de Engenharia 
Alimentar do ISE UAlg. É por causa deste último papel que aqui 
estou… 


2.

Desde fevereiro de 2001, muito mudou…


No mínimo, como ouvi ao Professor António Sampaio da Nóvoa, 
ex-Reitor da Universidade de Lisboa, no CNaPPES18, “os alunos 
continuam a ter 18, 19, 20 anos, mas eu estou [a cada ano letivo] 
mais velho”… 


Nestes quase 20 anos, evoluí enquanto docente. Pelo menos 
estou convencido disso. Comecei por abordar a tarefa de ensinar 
como um “tecnocrata”, refugiando-me nos pormenores técnicos. 
Isso num tempo em que os acetatos e o respetivo projetor eram 
“o” meio visual de apoio às aulas. Alguns de vocês lembram-se 
disso. Depois veio o PowerPoint… nessa altura (ainda) uma 
“espécie de acetatos digitais”… Depois de algum tempo, e em 
parte por gosto pessoal, comecei a dar atenção às questões 
“estéticas”, da forma, para além dos conteúdos. Desde há uns 
anos, comecei a “preocupar-me com outras questões”… uma 
parte importante dessas “preocupações” tem a ver com a 
docência; todavia, enquanto professor do ensino superior, 
também devo distribuir a minha atenção, os meus esforços, as 
minhas atividades pelas vertentes de investigação, de extensão e 
de gestão.
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Mas os alunos também mudaram. Mudaram em termos de 
percurso de formação anterior, nomeadamente por via dos TeSP e 
tem sido notícia a possibilidade de um concurso especial local de 
acesso ao ensino superior para alunos provenientes do ensino 
secundário profissional; mudaram em termos de origens e 
culturas e de línguas, ainda que o Inglês sirva de lingua franca; 
mudaram em termos de objetivos ou anseios; mudaram em 
termos de necessidade educativas especiais, entre outras 
mudanças.


Com a previsível massificação da diversidade de estudantes a 
frequentar o Ensino Superior, o desafio que já é “épico”, será 
ainda maior no futuro. Particularmente no subsistema politécnico, 
ainda que a experiência com os CET e os TeSP possa, de certa 
forma, amenizar as dificuldades antevistas.


O desafio não é local ou regional ou nacional, mas global. E não 
afeta só universidades de menor dimensão ou visibilidade ou as 
universidades portuguesas. É um assunto importante, trabalhado 
em “teaching and learning centers”, “centers for academic 
success” ou afins em universidades de elite como Stanford, MIT, 
Harvard, McGill, ou Imperial College London. 


As instituições de ensino superior e os docentes têm de refletir 
sobre os fatores que “afetam” o sucesso académico dos 
estudantes, nomeadamente nas disciplinas relacionadas com a 
ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM na sigla em 
Inglês). Mas também temos de agir. Atendendo, à natureza 
dialógica do ensino e aprendizagem, é fundamental a criação de 
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ambientes significativos e envolventes, adequados a essa 
diversidade de alunos. 


Muitos de nós, docentes do ensino superior, aprendemos a ser 
professores por imitação, tentando ser como os “bons” 
professores que tivemos enquanto estudantes; evitando os 
“erros” que identificávamos na altura, por exemplo, aulas 
“improvisadas” que dependiam da eloquência do docente nesse 
dia ou professores excessivamente críticos ou “aborrecidos”. 


Como disse há pouco, desde há uns anos, comecei a “preocupar-
me com outras questões”… por isso, venho participando em 
seminários temáticos, cursos de formação e congressos sobre 
práticas pedagógicas no ensino superior organizados pelo 
Gabinete de Apoio e Inovação Pedagógica (GAIP), pelos 
conselhos pedagógicos ou unidades orgânicas da UAlg; mas 
também fora da UAlg. Recomendo vivamente, pois aprendi “os 
nomes técnico-científicos” de algumas atividades que venho 
praticando, reconheci alguns erros e insuficiências nessas minhas 
práticas, tive ideias para utilizar “positivamente” dispositivos 
móveis em sala de aula e aprofundar a utilização do Moodle 
(software que está na base da Tutoria) e percebi o potencial do e-
learning e do b-learning, e acabei por querer saber mais… Saber 
que existem vários “tipos de inteligência”. De facto oito, como 
propôs Howard Gardner em meados dos anos 80: lógico-
matemática, linguística, musical, espacial, fisico-cinestésica, 
interpessoal, intrapessoal e naturalista. Saber que, apesar de 
existirem várias teorias sobre o assunto, parece bem estabelecido 
que se aprende de várias maneiras: pela prática, pela rotina, por 
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erro e aproximação sucessiva, ou por imitação. E saber como 
poderemos aproveitar esse conhecimento para sermos pró-ativos 
e procurarmos técnicas para cativar os estudantes e motivá-los 
para aprenderem as matérias. Procuro “melhorar a cada dia, uma 
melhoria contínua”; planeando, aplicando, verificando e atuando 
(como num ciclo PDCA, que não é estranho para os colegas da 
Gestão).


Mas também saber como poderemos ajudar os alunos. Porque 
“também os alunos precisam “aprender a estudar”” como enfatiza 
o Professor Jorge Rio Cardoso do Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Política da Universidade de Lisboa. Neste particular, 
também a UAlg, através do GAIP, tem desenvolvido atividades 
junto dos alunos. Todavia, “estudar é diferente de aprender” como 
afirma a Professora Saundra McGuire (da Louisiana State 
University). As estratégias de aprendizagem que propõe, 
baseadas no conceito de metacognição, “metacognitive learning 
strategies” e na taxonomia de Bloom, impressionaram-me, se 
calhar por ser leigo no que toca a pedagogia e neurociência! 
Talvez seja um caminho interessante a percorrer no sentido de 
“ensinarmos os nossos alunos a aprender”…


3.

Como escreve o Professor Jorge Rio Cardoso, “ser professor é 
uma profissão única, insubstituível. É ela que torna as outras 
profissões possíveis”, mas “a educação será mais complexa, 
integrando competências intelectuais, emocionais e éticas [e] 
requerendo cada vez mais novos conjuntos de competências, 
desde logo aprendendo a aprender e aprender ao longo da vida”. 
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Antevê-se o professor como mediador, facilitador dos processos 
de ensino e aprendizagem (até porque o “doutor Google” tudo 
sabe). “Por isso, não podemos deixar de estranhar que, no meio 
de tantas mudanças que têm tido lugar no espaço universitário, o 
ensino continue marcado por práticas e modelos obsoletos” 
como escreve o Professor António Sampaio da Nóvoa. Mais, o 
Professor Peter Felten da Elon University resume as 6 vertentes 
que mais importam para uma “experiência académica” (bem 
sucedida digo eu) numa universidade: aprendizagem; relações; 
expectativas; alinhamento; melhoria; e liderança. Estas vertentes 
estruturam a atenção individual, de docentes e alunos, e a 
atenção institucional no que é (deverá ser) mais importante no 
ensino superior.


Propositadamente não aproveitei esta oportunidade para 
reivindicar. Não querendo isso dizer que não haja reivindicações a 
fazer, mas melhorar ou atualizar as condições materiais, sejam 
salas de aula ou laboratórios, ou equipamentos, ou serviços, 
obviamente ajudará a tornar a experiência da comunidade 
académica mais proveitosa, mas cabe-me, cabe-nos a nós 
docentes, e claramente também aos alunos, contribuir 
positivamente para essa experiência em termos de aprendizagem, 
de relações e de expectativas…

… para que, depois destes 40 anos, os alunos atuais e futuros 
também declarem a UAlg como a sua Alma Mater.


Obrigado.

 de 6 6


	Intervenção na Cerimónia Comemorativa do Dia da UAlg 11/12/2019
	Magnífico Reitor da UAlg
	(…)
	Minhas Senhoras e Meus Senhores

