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1
Referência “off the record” 
sobre alguns médicos.

O FIM DA 
ERA DOS 
PROFESSORES

Este artigo propõe-se analisar as dificul-
dades que a profissão enfrenta no ano 
letivo em que o Ensino Superior (ES) se 

defronta com uma dúvida existencial: pre-
sencial ou online? Deve o ano letivo ser or-
ganizado com aulas presenciais, com aulas 
online ou num sistema misto? Esta questão 
é aqui analisada à luz do “traumático” 2º se-
mestre de 2019-20 e do que pode ser previsto 
para o futuro próximo do ES, incluindo o pa-
pel dos docentes, o financiamento e a evolu-
ção futuro do sistema.

1. OS RISCOS DAS AULAS PRESENCIAIS
Comecemos pelo princípio. Qual o problema 
de fazer as aulas presenciais neste ano leti-
vo? Seremos todos “cobardes”?1

Um dos aspetos que vêm sendo estudados 
sobre a presente pandemia é o papel que cer-
tos eventos tiveram na propagação do vírus. 
Foi nesses estudos que nasceu o termo super 
spreader events, ocasiões em que grupos gran-
des de pessoas foram infetadas ao passarem 
umas horas num local fechado e mal arejado, 
com um grupo que incluía... indivíduos já in-
fetados com o coronavírus. Ensaios de coros, 
serviços fúnebres, cerimónias religiosas para 
pedir proteção divina contra... o coronavírus, 
entre outros eventos, terão sido responsáveis 
por milhares de infeções e mortes. 

Apesar de faltar saber tanto sobre um ví-
rus que só foi identificado em janeiro passa-

do, parece existir um crescente consensoI so-
bre a forma como as pessoas apanham o co-
ronavírus: é necessário um contacto próximo 
e prolongado com alguém infetado. Por “pró-
ximo”, entende-se suficientemente chega-
do para respirar as agora famosas “gotículas 
suspensas” que levam o vírus. Não estamos a 
falar dos famosos “perdigotos” que os profes-
sores (alguns,… poucos,… raros) emitem ao 
falar, porque esses são gotículas demasiado 
grandes e pesadas e caem num raio de pouco 
alcance. Estamos a falar de gotículas mais pe-
quenas que emitimos ao respirar, falar, gri-
tar, tossir ou espirrar (por ordem crescente 
de alcance) e que podem flutuar no arII até 
um quarto de horaIII. 

Esse consenso parece ir no sentido de o 
risco de contágio ser muito leve ao ar livre 
(i.e na praia), ser maior em recintos fecha-
dos (i.e no centro comercial) e ser máximo 
em recintos fechados e mal arejadosIV (por 
isso, a maioria das infeções são, segundo a 
DGS, contraídas em casa, a partir de familia-
res já infetados).

Não sei se a definição “recinto fechado e 
mal arejado” faz lembrar alguma coisa aos 
colegas. Imagino que tal dependerá das ins-
talações onde trabalham. A mim recorda-
-me noites de inverno com salas de aula pe-
quenas, apinhadas de alunos e fechadas para 
manter a temperatura em níveis suportá-
veisV. A mim, esta definição faz-me recear 
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2. A FALTA QUE FAZEM 
AS AULAS PRESENCIAIS
Então devemos continuar com aulas online? 
Afinal de contas, porque precisamos de au-
las presenciais?

Note-se que, no ano letivo anterior, a 
maioria dos docentes do ES foram força-
dos a adotar o que se pode chamar emer-
gency distance teaching. O que fizemos não 
é eLearning ou Blended Learning, pois isso 
requer uma preparação, um treino ou uma 
estrutura que não houve tempo para fazer. 
No fundo, terminámos o semestre o melhor 
que foi possível com o que podemos cha-
mar de eTeaching, onde pouco mais foi pos-
sível fazer do que substituir as aulas pre-
senciais por “palestras” transmitidas por 
videoconferência. 

Poucas terão sido as instituições de ensino 
superior (IES) que conseguiram ir além disso, 
com acrescidas dificuldades sentidas na ava-
liaçãoX, como seria de esperar dada a falta 
de tradição (até as IES que trabalhavam em 
eLearning faziam a avaliação de forma pre-
sencial) e dada a orientação radicalmente di-
ferente que a avaliação online exigiriaXI.

Mesmo esse hercúleo esforço de adapta-
ção instantânea a uma realidade nunca expe-
rimentada beneficiou do facto de o semestre 

que as aulas possam ser super spreader even-
ts, mesmo com o distanciamento entre alu-
nos e a renovada higienização dos espaços.

Para aprofundar esse receio, vêm surgin-
do relatos sobre o impacto que o regresso às 
aulas teve na pandemia, por exemplo, em Is-
raelVI ou sobre o papel que as escolas em ge-
ral podem ter na difusão do vírusVII.

Mais receoso fico quando vejo estudos so-
bre a reabertura das aulas presenciais con-
cluírem que a mesma é segura para os alu-
nos, não sendo claros nem conclusivos so-
bre se é perigosa para os docentes e nem se-
quer se dando ao trabalho de incluir no estu-
do os funcionários não docentesVIII, ou muito 
menos de segmentar os docentes por escalão 
etário. Ou seja, citando um esclarecedor arti-
goIX sobre o sistema imunitário humano, tam-
bém no caso da abertura das aulas podemos 
dizer que… “é complicado”. Ou seja, não faze-
mos grande ideia…

“Qual o problema 
de fazer as aulas 

presenciais neste ano 
letivo? Seremos todos 

“cobardes”?”
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já estar em curso e de, portanto, os alunos já 
conhecerem os docentes e já se conhecerem 
uns aos outros, tendo inclusive já criado os 
seus grupos de trabalho.

Muito diferente seria iniciar trabalho coo-
perativo entre os alunos sem eles se conhece-
rem e interagirem presencialmente. E a inte-
gração dos alunos do primeiro ano, como po-
dia ser feita à distância?

Mais grave, e as praxes? Como se fariam? 
Pensando bem, talvez a ausência de praxes 
(da forma que são feitas na maior parte das 
IES) possa ser uma vantagem do ensino à dis-
tância… mas, piadas à parte, a verdade é que 
se torna muito mais difícil haver vida acadé-
mica… online.

Será muito penalizador fazer um ano leti-
vo inteiramente à distância, sem que alunos e 

professores tenham contacto presencial, pelo 
menos, no início (bonding) e nos momentos 
de avaliação.

Acrescente-se que as IES vocacionadas 
para ensino à distância tinham pouca tradi-
ção de trabalhar com alunos adolescentes. Os 
seus alunos são essencialmente adultos com 
uma capacidade de estruturarem o seu estu-
do e de disciplinarem as suas atividades mui-

to superior à dos alunos adolescentes que en-
tram anualmente no 1º ano do ES.

Por outro lado, também não podemos es-
quecer que a entrada no ES funciona como 
um rito de passagem para a idade adulta. O 
ES recebe do ensino secundário adolescen-
tes e entrega ao mercado de trabalho jovens 
adultos qualificados. Esta visão de linha de 
montagem pretende que o ES se foque na 

“Já foi confrontado com a necessidade de passar uma hora 
ou hora e meia (ou mais nalgumas IES) fechado(a) numa 

sala sem circulação de ar2 por causa do frio, com uma 
turma de adolescentes, mesmo que esta apenas preencha 

um terço da lotação da sala? E quando aquela aluna 
tossiu? O que fez? Terminou a aula?”
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aprendizagem do aluno, na sua aquisição de 
skills, e é assim, pelo menos, desde Bolonha. 

No entanto, todos concordarão que a 
aprendizagem é um processo social e o ES 
também é suposto ensinar soft skills, in-
cluindo aqui os chamados skills sociais. Ora, 
como se vão aprender skills sociais sem so-
cialização? 

Mais, deve o ES limitar-se a transmitir co-
nhecimentos ou deve “ensinar a aprender”XII, 
ou deve ainda ensinar a pensar, nomeada-
mente a adotar pensamento crítico? E isso é 
possível de ser conseguido à distância?

Apesar de o ministro ter decidido que o ES 
português tem de funcionar com aulas pre-
senciaisXIII e de ter logo garantido que vai dar 
o exemploXIV, verifica-se que no semestre que 
agora decorre temos 3 modelos a serem usa-
dos no ESXV:

a) Algumas IES (sobretudo anglo-saxóni-
cas) adotaram de início o ensino à distância;

b) Outras decidiram adotar o ensino pre-
sencial, com medidas de segurança reforça-
das, nomeadamente distanciamento e higieni-
zação, cuja eficácia ainda está por confirmar;

c) Outras ainda adotaram um modelo tipo 
“tele-evangelismo”, com uma pequena au-
diência em sala (entre um terço e metade da 
turma) e a restante audiência a assistir à dis-
tância. Assistir, porque participar… é outra 
dificuldade.

No entanto, desde agosto venho defenden-
do que o mais importante não é como o se-
mestre começa, é como acaba! O regresso ao 
estado de emergência e as adaptações que as 
IES fizeram aos novos condicionamentos vie-
ram confirmar essa minha opinião.

Confesso que, à cautela, preparei duas al-
ternativas para as aulas do primeiro semes-
tre e ainda bem que o fiz. Ainda assim, nada 
me preparou (e imagino que aos colegas que 
leem estas linhas também não) para certas 
situações. 

Já foi confrontado com a necessidade de 
passar uma hora ou hora e meia (ou mais nal-
gumas IES) fechado(a) numa sala sem circu-
lação de ar2 por causa do frio, com uma tur-
ma de adolescentes, mesmo que esta ape-
nas preencha um terço da lotação da sala? 
E quando aquela aluna tossiu? O que fez? 
Terminou a aula? Continuou como se nada 

fosse? Tudo indica que em 99% dos casos 
aquela tosse não tinha nada a ver com co-
vid19. O problema é que no 1% dos casos em 
que a tosse resulta de covid19, manter a aula 
até ao final pode significar a infeção do do-
cente, de outros alunos, dos familiares desses 
alunos, dos familiares do docente, dos funcio-
nários não docentes e respetivas famílias… 
pode até significar a morte de alguém.

É nesta altura que os docentes do ES não 
podem ser cobardes, como foi dito em rela-
ção aos médicos e lares de 3ª idade? A cora-
gem pode ser avaliada em atos que podem di-
tar a morte de 3ºs?

2
Eu não fecho portas e 
janelas, antes adoto a 
velha máxima “não existe 
frio, só existe gente 
com falta de roupa”, 
mas isso não me tornou 
particularmente popular 
entre os alunos…
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Mais aspetos práticos: a temperatura de 
alunos, docentes e funcionários é medida 
à entrada do estabelecimento? Alguém foi 
mandado de volta para casa por estar dema-
siado quente?

Melhor ainda, já pensou o que vai fazer 
quando aquele aluno declarar que é contra 
as máscaras, que a obrigatoriedade de ter 
máscara viola a sua liberdade individual e se 
recusar a usar uma?

As dificuldades em lidar com esta pande-
mia são evidentes para todos. Não estamos 
sós.

3. NÃO É TEMPO DE O ES MUDAR?
Por outro lado, esta pandemia surge numa 
altura em que a evolução da tecnologia leva 
muita gente a pensar que o ES antes da pan-
demia já funcionava de forma anacrónica. 
O professor foi ao lon-
go dos séculos a figura 
predominante da insti-
tuição ES. Era o acumu-
lador / curador de co-
nhecimento, que depois 
transmitia aos alunos. 
Fazia isso porque produ-
zia conhecimento e por-
que tinha acesso privile-
giado a informação, pelo 
que personificava “o sa-
ber” que os alunos tra-
balhavam para adquirir. 
Esta foi a era dos Professores!

Ora a tecnologia, e em particular a inter-
net, mudou radicalmente este mundo ao re-
volucionar o acesso à informação. Deixou de 
ser difícil aceder à informação, passou a ser 
difícil selecionar a informação que se utili-
za. A internet trouxe, por exemplo, cursos 
online gratuitos ou a baixo custo produzidos 
por especialistas nos temas, com meios de 
produção audiovisual fantásticos, que não 
estão ao alcance da maior parte dos docen-
tes do ES.

4. AINDA PRECISAMOS
DE PROFESSORES?
Esta evolução coloca em questão o funciona-
mento do ES e põe a maior pressão no papel 
do Professor, após séculos em que foi absolu-

tamente central e indiscutível. Poderá agora 
ser substituído?

Não pretendendo entrar numa aborda-
gem muito profundaXVI ou abrangente des-
te temaXVII, que necessita ser discutida nou-
tras sedesXVIII, vale a pena questionar se o se-
mestre passado não fez muitos colegas senti-
rem-se menos como professores e mais como 
gestores de conteúdos nas plataformas de 
aprendizagem.

Será que o professor do futuro vai ser um 
gestor de conteúdos, produzidos por um nú-
mero muito reduzido de autores? Como é 
possível manter a atenção dos alunos numa 
videoconferência3 quando se está a explicar 
algo que eles podem aprender com os auto-
res dos melhores livros daquele ramo de co-
nhecimento, em vídeos ou noutros conteúdos 
produzidos quase ao nível de Hollywood?

Por outro lado, estou 
certo de que muitos di-
rigentes do nosso ES ve-
riam com bons olhos a 
troca do professor pelo 
gestor de conteúdos. 
Mais barato, menos qua-
lificado, com menos pres-
tígio/peso, com menos 
poder reivindicativo, se-
ria muito mais do agra-
do de alguns dirigentes, 
nomeadamente daqueles 
que vêm substituindo do-

centes doutorados por colegas que obtiveram 
graus de especialista, sem nunca terem tido 
carreira profissional fora do ES…

O fraco financiamento que o estado asse-
gura ao ES poderia agora ser gasto em coi-
sas muito mais importantes do que salários 
de professores… Talvez até seja possível re-
duzir esse financiamento. Algo que também 
deve agradar a alguns governantes.

Creio que o mais importante nem será, 
nesta altura, discutir se as aulas devem ser 
presenciais ou online, se aulas transmitidas 
por vídeo terão a eficácia desejada, se o tele-
-evangelismo cria condições de discrimina-
ção entre alunos ou se as praxes fazem al-
guma falta.

O mais importante será discutir qual o pa-
pel que o ES deve ter na nova sociedade que 

“Será que o professor 
do futuro vai ser um 
gestor de conteúdos, 
produzidos por um 

número muito reduzido 
de autores?”

3
O comentário mais 
comum entre os colegas 
com quem falei sobre o 
eTeaching menciona o 
sucesso obtido na adoção 
de novas tecnologias 
nas aulas e a dificuldade 
em conseguir manter 
os alunos atentos nas 
videoconferências feitas 
com essas tecnologias e 
a ainda maior dificuldade 
em estabelecer 
relacionamento com os 
alunos, de forma a ter 
feedback.



19

temos a oportunidade de construir a partir 
do grande reset de março passado. 

No limite, creio ser importante discutir 
se o ES ainda vale a pena existir no formato 
atual ou se deve ser progressivamente subs-
tituído por um sistema de ensino de profis-
sões, mais barato, mais flexível, que possa ser 
consumido just-in-time, on-demand, ou seja, 
quando as pessoas decidirem começar uma 
carreira, ou mudar para outra completamen-
te diferente, em qualquer altura das suas vi-
das profissionais, inscrevem-se numa ES, ace-
dem à plataforma de ensino à distância e… 
fazem download de conteúdos.

No fundo, é preciso analisar se o ES con-
tinuará a fazer sentido se passar a consistir 
apenas num sistema para a força de trabalho 
adquirir hard skills. Nesse sentido, será im-
portante acompanhar a aplicação dos 3 re-
gimes anteriormente mencionados (presen-
cial, online e tele-evangelismo) como expe-
riências sociais, cujo resultado deve ser ana-
lisado daqui a uns meses, sendo que talvez 
então tenhamos algumas luzes sobre qual de-
verá ser a evolução de todo o sistema.

Voltamos a falar em julho? Discutimos, 
nessa altura, o que deve vir a seguir à era dos 
Professores? 
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