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            A Escola – com uma maiúscula que abraça todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar ao 
superior, e entendida como o recinto privilegiado onde as pessoas se formam em diversas 
competências, das quais a competência cívica não é necessariamente a menos importante (1) – não se 
limitaria a ser, no mundo ideal que idealmente os seus sujeitos e agentes se esforçariam por construir, 
um lugar unicamente de produção, reserva e transmissão de saber (embora possamos admitir que essa é 
muito provavelmente a sua função primordial). Ela seria, também, um lugar de socialização (2).
            Partirei, nesta exposição, de uma premissa muito particular que é a seguinte: uma visão que 
reduza a Escola – e, por arrasto, a Universidade, já que, para mim, esta é antes de mais uma instância 
particular da Escola em geral (3) – a um edifício em que professores produzam mecanicamente um saber 
mecanicamente transmitido a alunos que mecanicamente o assimilam (ou tentam assimilar) será 
sempre uma visão limitada, estreitada e descontextualizada da realidade concreta, dinâmica e 
interactiva em que vivemos (4).
            Consequentemente, a Escola tem de ser encarada como um lugar em que se trabalha e, 
também, como um lugar onde se vive, e os que dela se tornam profissionais (os que, como eu, para ela 
entraram aos 6 ou 7 anos de idade e dela ainda não saíram) não podem verdadeiramente ignorar que é 
na Escola que muitos dos seus habitantes passam a maior parte do seu tempo, criam laços 
interpessoais, cruzam destinos e, não raramente, aprendem a viver e a conviver com os outros.
            A Escola, para além da sua vertente académica mais estrita, não pode portanto abdicar desta 
sua dimensão social. Este ponto de vista, assumido por diversas correntes contemporâneas do 
pensamento pedagógico, torna-se cada vez mais premente nas sociedades modernas que fazem do 
acesso do maior número de pessoas à escolarização uma conquista civilizacional irreversível (5) 
(admitirei porém que a relevância e a urgência da dimensão social da Escola sejam maiores ao nível da 
escolaridade básica e secundária (6)). 
            Quer se simpatize, quer se antipatize com a função “integradora” da Escola dos nossos dias, 
essa função tem uma existência real e exige que não lhe fechemos os olhos.
            Será então com base nesta crença pessoal e quase ideológica na importância da “função social” 
da Escola, decorrente de acreditar que a Escola é também um lugar onde se vive – e não só onde se 
trabalha – e enquadrada no pressuposto, também pessoal, de que a Universidade é uma parte da Escola 
em geral, que hoje quero falar um pouco sobre a Acção Social Escolar no âmbito do Ensino Superior e, 
de forma muito especial, no âmbito desta Universidade, “ecossistema” em que passamos todos grande 
parte do nosso tempo.

http://web.letras.up.pt/primeiraprova/ (1 of 12)27-05-2010 18:58:21

http://web.letras.up.pt/primeiraprova/Personal%20Web%20Page.htm
http://web.letras.up.pt/primeiraprova/poesia.htm
http://web.letras.up.pt/primeiraprova/prosa.htm
http://web.letras.up.pt/primeiraprova/entrevista.htm
http://web.letras.up.pt/primeiraprova/tradu��es.htm
http://web.letras.up.pt/primeiraprova/ensaios.htm
http://web.letras.up.pt/primeiraprova/recens�es.htm
http://web.letras.up.pt/primeiraprova/info.htm


New Web

            Tenho, como já adivinharam, uma visão maximalista, abrangente e integrada, das questões 
ligadas à educação; este “maximalismo” reflectir-se-á necessariamente sobre o conceito de Acção 
Social Escolar que perfilho e que de seguida tentarei ilustrar. Aceito que considerem as ideias que 
passarei a expor como um tanto inocentes, senão mesmo heterodoxas ou até decepcionantes; vejam-
nas, no entanto, como o fruto de um olhar que, embora arredado da gestão corrente dos problemas 
concretos da Acção Social Escolar, não abdica do direito e do dever cívicos de reflectir sobre as coisas, 
acreditando que a perspectivação exógena de certos problemas pode trazer algum contributo que a 
familiarização com mecanismos de pensar e de agir já instalados às vezes pode toldar. Gostaria 
finalmente que considerassem esta minha visão da temática proposta como uma visão também criativa. 
            E porque hoje é dia de festa, não queria cair nas lamúrias do costume, na lamentação mais ou 
menos reivindicativa e apoiada em estatísticas pormenorizadas de tudo aquilo que ainda está por fazer 
– embora ache imprescindível lembrar, por exemplo, que a comunidade escolar do Pólo III da 
Universidade do Porto continua à espera de uma cantina decente (falo de “comunidade escolar” porque 
acho que esta cantina, que só os estudantes aparecem periodicamente a reclamar, conviria a todos: 
estudantes, funcionários e docentes), que em meados de Março havia ainda estudantes à espera da 
resposta aos seus pedidos de bolsa de estudo para o ano lectivo de 2000/2001, que o alojamento em 
condições condignas para todos os estudantes deslocados da nossa Universidade continua a ser uma 
realidade longínqua.
            Preferiria, em vez disso, tecer algumas considerações pessoais sobre alguns passos a dar no 
sentido de se humanizar (porque de humanizar verdadeiramente se trata) um pouco mais a vida dentro 
da Universidade. Para tanto, acrescentarei aos pressupostos sobre que me baseio e que já adiantei um 
outro: se o conceito de “qualidade de vida” é mais uma das importantes aquisições das sociedades 
modernas, e se entendo que a Escola e a Universidade são sítios onde se vive, não vejo por que razão 
não se há-de equacionar o problema da qualidade de vida na Universidade em todas as suas vertentes 
(7), indo aliás ao encontro de um princípio empresarial básico que consiste na assunção de que 
funcionários motivados e satisfeitos apresentam produtividades mais elevadas do que funcionários 
desmotivados e insatisfeitos. Posto em prática por empresários inteligentes, este princípio parece dar 
frutos; por que não transpô-lo então para a realidade universitária em que nos inserimos, acreditando 
que, da mesma forma, universitários motivados e satisfeitos apresentarão índices superiores de sucesso 
(de sucesso académico, entenda-se, e refiro-me quer aos estudantes, quer aos próprios docentes/
investigadores) (8)?
            Fazer da Universidade um local aprazível onde a motivação e a satisfação, frutos de uma maior 
qualidade de vida, emergissem – conduzindo a uma produtividade mais visível, o que nos leva a 
relacionar este tópico com questões como o sucesso escolar e a qualidade do ensino – seria então, na 
minha concepção maximalista destas questões, o objectivo central da Acção Social Escolar na 
Universidade (ASE-U), conceito que hoje se esgota quase totalmente, segundo sei, na administração 
burocrática das bolsas de estudo, das residências universitárias, do funcionamento das cantinas e do 
escasso apoio médico e psicológico actualmente disponível. Pessoalmente, gostaria de ver alargado este 
conceito importantíssimo a outros domínios e a um empenhamento quotidiano mais activo e menos 
burocrático de todos nós em prol da criação de um sentimento de satisfação adveniente da pertença a 
este espaço privilegiado que é a Universidade.
            De facto, uma concepção mais alargada da ASE-U contaria necessariamente com um maior 
envolvimento de toda a comunidade universitária na sua consecução: isto é, a ASE-U deixaria de estar 
exclusivamente centrada numa divisão administrativa dos serviços da Universidade – aos quais 
continuaria a caber a parte burocrático-administrativa da concessão dos benefícios sociais atrás 
mencionados – para passar a estar dinamicamente envolvida no contributo conjunto de uma série de 
instituições mais próximas do quotidiano de todos os habitantes da Universidade, como os órgãos de 
gestão das faculdades, as associações de estudantes e certas instituições externas à Universidade, como 
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as autarquias, colectividades, associações de apoio, etc., através de contratos e protocolos com elas 
celebrados.
            Tentarei fazer ver que com imaginação e não necessariamente com muitos recursos financeiros 
alguns passos em direcção à melhoria da qualidade de vida na Universidade poderiam ser dados em 
torno deste conceito abrangente, maximalista, de ASE-U.
            Tentarei ainda convencer o auditório de um outro ponto de vista, relacionado com o enunciado 
no parágrafo anterior: se uma das vocações da universidade moderna é empenhar-se de forma activa e 
sistemática na colaboração com o meio envolvente, desenvolvendo projectos destinados a enfrentar 
determinados problemas ou a alcançar certos desígnios sociais, comerciais ou outros, por que não 
começar a envolver o saber científico, cultural e técnico que é património da Universidade na resolução 
de certos estados de coisas que se verificam no interior dela própria? Traduzindo este ponto de vista em 
termos mais correntes, diria que, com recurso à chamada “prata da casa” que muitas vezes é 
aproveitada por instituições extra-universitárias, seria possível acorrer a algumas situações em que a 
ASE-U se torna, a meu ver, bastante necessária e urgente.
            Passarei portanto a enumerar alguns aspectos em que entendo que o alargamento do conceito e 
da acção da ASE-U se tornaria importante face ao objectivo central, já mencionado, de se incrementar 
por todos os meios ao nosso alcance a qualidade de vida na Universidade.
 
INSTALAÇÕES
 
            Um primeiro passo para tornar a Universidade um local mais aprazível – e em que se 
demonstraria o interesse e a funcionalidade de uma acção social desformalizada, descentralizada e 
desburocratizada – seria uma aposta definitiva e séria no cuidado com as instalações físicas das diversas 
escolas e serviços da Universidade.
            Edifícios conservados, iluminados, com uma afixação ordenada da multidão de posters, 
cartazes, avisos, pautas e demais materiais impressos que normalmente povoam a paisagem visual das 
nossas escolas, com um aproveitamento optimizado de todos os espaços verdes possíveis, com uma 
sinalética visível e legível que guiasse os passos de cada um dentro dos labirintos e corredores das 
faculdades, com acessos e mobilidades pensados para os portadores de deficiências físicas ou motoras, 
com recepções dignas do nome à entrada das instituições e com espaços de convívio para estudantes, 
docentes e funcionários seriam desde já uma conquista importante.
            Custa-me conceber, de facto, que numa mesma universidade, como a nossa, co-existam espaços 
como o Círculo Universitário, na Rua do Campo Alegre, impecavelmente cuidado e conservado, e, a 
meio quilómetro de distância, a “nova” Faculdade de Letras. Naturalmente, conheço esta escola da UP 
melhor do que qualquer outra e só por esta razão invoco aqui o seu caso específico, perfeitamente 
convicto de que muitas das observações a seu propósito que aqui farei se aplicariam a outros edifícios 
da nossa Universidade. Ali sou confrontado, muito frequentemente, com a reacção de muitas pessoas de 
fora que, ao entrarem, acham o edifício hostil: corredores labirínticos, mal iluminados e mal 
assinalados, um átrio de entrada igualmente labiríntico e mal iluminado, onde se faz notar a falta de 
um funcionário capaz de acolher convenientemente os recém-chegados sabendo informá-los, por 
exemplo, da localização exacta do gabinete do professor tal ou da hora em que decorre o atendimento 
desta ou daquela cadeira, as paredes escondidas sob uma profusão aberrante de cartazes amarelecidos, 
colados caoticamente em qualquer parede ou coluna, às vezes vernacularmente rabiscados a 
esferográfica, paredes e casas de banho sujas e igualmente escrevinhadas, pavimentos queimados por 
pontas de cigarro atiradas para o chão, caixotes do lixo a transbordar logo pela manhã, um terreno 
baldio e enlameado em toda a volta, o cheiro a fritos que se espalha pelas imediações dos dois bares 
existentes, o estacionamento improvisado e selvagem concorrem para uma sensação geral de 
desconforto logo à chegada.
            Tratando-se, com efeito, de um edifício recente (vai somente no seu sexto ano de utilização) – 
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e apesar de algumas atenuantes como a falta de qualidade dos materiais utilizados na construção e nos 
acabamentos das instalações e o subdimensionamento do projecto face ao elevado número de alunos 
que a Faculdade hoje alberga –, é  simplesmente lamentável o estado de degradação que não deixa de 
impressionar negativamente quem lá entra. 
            Muita dessa degradação aparente dos edifícios seria reversível se o interesse pela melhor 
conservação de  espaços que são de todos fosse uma conduta mais assumida pelas próprias faculdades – 
e aqui está um exemplo de como nem todos os aspectos da Acção Social Escolar têm obrigatoriamente 
de passar pelos Serviços de Acção Social da Universidade. 
            Lembrarei aqui aquela que terá sido porventura a última intervenção pública da Professora 
Margarida Losa, uma professora da Faculdade de Letras falecida em 1999 que será recordada por todos 
quantos a conheceram não só como uma académica competente na sua área de investigação e ensino, 
mas também como uma interventora cívica empenhada em transformar, com gestos às vezes pequenos 
na aparência mas grandes no alcance, a vida na Universidade numa experiência agradável e 
estimulante. No texto que enviou ao II Encontro sobre Questões Pedagógicas organizado pelo Conselho 
Pedagógico da Faculdade de Letras em 1998 (Losa, 2001), Margarida Losa chamava precisamente a 
atenção para esta necessidade premente, que hoje se mantém, de requalificar os espaços da 
Universidade, dando também o exemplo da Faculdade de Letras e sublinhando, entre outros, alguns dos 
aspectos que acima enumerei: necessidade de ordenar a afixação dos materiais escritos, de arranjar 
definitivamente o relvado envolvente, de iluminar os corredores que dão acesso aos gabinetes dos 
docentes, etc., etc., etc. Permitam-me que destaque aqui o facto de tal texto ter sido enviado a um 
encontro dedicado às questões pedagógicas: também no entender da Professora Margarida Losa, o 
sucesso académico estaria estreitamente relacionado com o prazer de se estar num lugar conservado e 
convidativo, numa perspectiva que eu qualificaria como ecológica (Margarida  Losa era, como 
recordarão os que com ela privaram, uma adepta das causas ambientais e, à escala, considero esta sua 
preocupação como uma vertente da sua militância ambientalista).
            Como disse já, esta preocupação com os espaços em que vivemos constitui um exemplo de 
como a ASE-U não é apenas uma tarefa administrativa dependente da acção padronizada de uma 
secretaria da Universidade propositadamente existente para esse fim: ela pode, e deve, ser uma 
preocupação de todos nós, os habitantes da Universidade, deve partir do civismo e do respeito pelo 
património comum que às vezes falta a quem risca paredes e carteiras, deita cigarros para o chão ou 
encosta os pés à parede pintada de novo; ela deve ser, finalmente, uma preocupação constante dos 
órgãos directivos de cada escola, às vezes muito centrados noutras questões igualmente importantes e 
descurando pequenos aspectos relativamente fáceis de resolver. Mesmo que distantes económica, 
cultural e historicamente de países com os campus universitários que costumamos invejar – relvados a 
perder de vista, transportes públicos eficientes, confortáveis e pontuais, estacionamento garantido e 
ordenado, cantinas agradáveis abertas a todas as horas, bibliotecas e laboratórios instalados em 
edifícios espaçosos e apropriados, etc. – nada parece justificar, contudo, alguns aspectos da degradação 
e do desleixo que tomaram já de assalto alguns recantos da nossa casa.
            Terminarei enfim esta secção citando as seguintes palavras, extraídas de um estudo dirigido 
pelo Professor Leandro S. Almeida, da Universidade do Minho, relativo a diversos aspectos psicológicos 
da integração dos jovens no ensino superior, e que ilustram bem, a meu ver, a necessidade de se 
aceitar a importância do meio físico em que decorre essa integração para que ela decorra de forma 
sucedida: “Segundo alguns autores, os espaços físicos do campus (salas de aula, serviços, espaços de 
lazer, arquitectura e cor dos edifícios, arranjos e limpeza, etc.) afectam o comportamento dos alunos e 
o seu rendimento académico (...). Sugere-se, inclusive, que tais condições físicas, e mais 
concretamente o ratio dos alunos por recursos disponíveis, condicionam a qualidade das relações e a 
socialização dos jovens (...), as suas atitudes iniciais de envolvimento académico (...) ou os seus níveis 
de satisfação académica em geral (...). Por exemplo, a alta densidade de alunos na sala de aula pode 
fazer baixar o nível de interacção entre os alunos (...), os seus níveis de atenção e de processamento da 
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informação (...) e, ainda, aumentar as taxas de comportamentos agressivos e de tipo ansioso 
(...).” (Almeida, Soares e Ferreira, 2000:195).
 
ACTIVIDADES DE LAZER E TEMPOS LIVRES
 
            Outro aspecto que, quanto a mim, aumentaria a qualidade de vida dos habitantes da 
Universidade seria a propiciação de oportunidades de ocupação de tempos livres que, entre outros 
alcances e resultados, constituiriam boas ocasiões de contacto e conhecimento entre os vários corpos 
da Universidade (funcionários, estudantes e docentes) e, até, entre membros das diversas faculdades 
que a integram (não esqueçamos que o contacto entre pessoas das diversas faculdades é, na UP, 
relativamente escasso, mesmo a nível profissional, em grande parte talvez devido à considerável 
dispersão geográfica por que estamos pulverizados pela cidade).
            Além da construção de espaços de convívio e encontro, intra- ou inter-faculdades, e do fomento 
de formas de associativismo trans-escolares, o apoio amplo, sério, decidido e consistente às actividades 
culturais e desportivas dentro da Universidade seria um passo precioso nesse sentido.
            No capítulo mais particular da actividade desportiva, por exemplo, poderão dizer-me que certos 
equipamentos da Universidade, inicialmente previstos e concebidos para esse fim, como a piscina do 
CDUP ou o Estádio Universitário, por exemplo, já existem, mas que são insuficientes e obsoletos. Isso 
não deixará, naturalmente, de ser verdade, mas pergunto-me se não será possível fazer mais pela sua 
revitalização e pelo seu melhor aproveitamento. Pergunto-me se não seria possível estabelecer com 
instituições externas à Universidade protocolos alargados e convenientemente divulgados que 
concedessem aos elementos da Universidade o acesso em condições especiais aos meios e equipamentos 
de tais instituições (clubes, associações, autarquias, etc.).
            Pergunto-me, finalmente, se, com recurso à chamada “prata da casa” que mencionei no início 
desta intervenção, não seria possível encontrar soluções exequíveis no tocante a este aspecto 
particular: lembro que esta Universidade integra uma Faculdade de Ciências do Desporto e da Educação 
Física, certamente aberta à colaboração com o meio e habituada a participar em diversos projectos de 
interacção com a comunidade. Com ela seria sem dúvida interessante estudar um contrato-programa 
cujo grande objectivo fosse, com recurso aos meios humanos e técnicos e aos  equipamentos da FCDEF, 
fomentar de forma séria e consistente a prática de actividades físicas de ocupação de tempos livres na 
Universidade.
            Esta seria, em meu entender, mais uma medida que contribuiria para uma Acção Social Escolar 
dentro da Universidade mais alargada do que aquela que tem vindo a ser posta em prática e que 
decerto concorreria para aquele que é o objectivo central de todas as minhas propostas: incrementar a 
qualidade de vida dentro da nossa Universidade e ajudar a promover, por essa via, o desempenho 
pedagógico de todos.
 
INFRA-ESTRUTURAS DE APOIO AO ESTUDO (9)
 
            Mantendo-me dentro da linha de pensamento com que terminei o último parágrafo da secção 
precedente – o incremento das condições ligadas à qualidade de vida no interior da Universidade 
reflectir-se-ia num melhor desempenho pedagógico dos estudantes (e, sem dúvida, também dos 
docentes) –, passaria agora a um conjunto de aspectos relacionados específica, directa e explicitamente 
com as condições de estudo que são dadas aos estudantes.
            Uma das queixas que mais frequentemente ouço aos meus estudantes é a de que faltam na 
Universidade espaços apropriados ao estudo. Reconheça-se porém que pequenos passos têm sido dados 
aqui e ali: na minha Faculdade, por exemplo, assistimos à criação, na Biblioteca Central, de pequenas 
salas para trabalhos de grupo. Esses são praticamente os únicos espaços, juntamente com a sala de 
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leitura geral da Biblioteca e alguns laboratórios, especificamente concebidos para que os estudantes 
possam estudar fora do espaço de aula. A sua capacidade é, contudo, muito limitada e quando todos os 
lugares disponíveis se encontram ocupados as alternativas que restam não são as mais favoráveis ao 
estudo: o barulhentíssimo, animadíssimo e poluidíssimo bar dos estudantes, algum café ou centro 
comercial das redondezas ou, o que acaba por ser às vezes a solução mais adequada, alguma sala de 
aulas vazia que o absentismo casual deste ou daquele docente tornou imprevistamente disponível.
            A questão da falta de locais propícios ao estudo coloca-se de forma ainda mais aguda no caso 
dos estudantes que, deslocados da sua residência familiar habitual, não podem sequer refugiar-se no 
silêncio e na privacidade de sua casa para estudar (admitindo, o que não é de todo em todo 
absolutamente garantido, que todos os estudantes não deslocados dispõem, nas suas casas, de tais 
condições e lembrando-me sobretudo dos deslocados que vivem nas residências universitárias mais 
antigas, partilhando quartos com mais do que um colega, ou em apartamentos ou quartos alugados, 
normalmente sem um espaço individual que lhes proporcione um ambiente de estudo minimamente 
apropriado).
            Algumas medidas – que, uma vez mais, escapam à acção tradicional da ASE-U e dos seus 
Serviços – que poderiam ser tomadas incluiriam, por exemplo, a criação de espaços próprios, nas 
faculdades, para esse fim (o que, admito também, pode ser mesmo uma impossibilidade, dado o 
sobrelotamento com que algumas das escolas da Universidade se debatem), a abertura das bibliotecas 
escolares em horários mais alargados, como a noite e os fins-de-semana, e, finalmente, a recriação no 
Porto de uma experiência lisboeta que considero bastante interessante. Refiro-me ao “Espaço Ágora”, 
que decerto conhecem melhor do que eu, criado pela Associação Académica de Lisboa. Trata-se, ao que 
sei, de um espaço aberto 24 horas por dia, onde os estudantes das várias universidades de Lisboa 
encontram um local de convívio e de estudo complementado por facilidades básicas como o acesso a 
computadores, fotocopiadoras e impressoras,  refeições ligeiras e outros serviços de apoio, como uma 
lavandaria. Penso que foi um espaço concebido prioritariamente para os estudantes deslocados que, 
privados de um ambiente doméstico mais propício, assim encontrariam algumas condições favoráveis ao 
estudo e, pelo que li nos jornais a propósito, o sucesso da iniciativa ultrapassou largamente todas as 
expectativas iniciais.
            Por que não recriarmos aqui no Porto um projecto semelhante? Sei que esta ideia, como todas 
as outras que expressei, tem o seu custo financeiro. Suspeito também, todavia, que existam projectos 
de financiamento utilizáveis para fins como este e que com determinação e uma grande dose de espírito 
romântico e combativo todos os impossíveis se tornam possíveis. A existência de um tal espaço na nossa 
universidade traduzir-se-ia indubitavelmente numa melhoria inquestionável das condições de vida de 
que os estudantes passariam assim a dispor e potenciaria, em conjugação com outros factores, alguma 
melhoria do sucesso escolar.
 
APOIO MÉDICO
 
            Segundo a reportagem publicada no dia 22 de Março de 2001 no Diário de Notícias – inserida 
num conjunto de reportagens que, ao longo da semana, foram dando aos leitores deste jornal um 
retrato mais ou menos sistemático de diversos aspectos da realidade quotidiana do ensino superior 
português –,  dedicada especificamente ao tema dos apoios sociais aos estudantes, a Universidade do 
Porto ocupa, de acordo com os padrões adoptados pelo estudo jornalístico empreendido, um dos 
últimos lugares do “ranking” nacional estabelecido pelos jornalistas responsáveis no tocante à oferta de 
apoio médico e psicológico10. Os indicadores considerados pelos autores do estudo para fundamentarem 
esta conclusão foram, basicamente, o número de especialidades médicas proporcionadas aos estudantes 
em consultas gratuitas (a UP oferece apenas 8 especialidades, contra as 21, por exemplo, oferecidas na 
Universidade de Coimbra) e o número de consultas realizadas por cada 100 alunos inscritos em 1999 
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(indicador em que o Porto aparece claramente nos últimos lugares da tabela: 6,42 consultas/100 
alunos, quando os valores das 3 mais bem colocadas foram os seguintes: Coimbra=100,61; Beira 
Interior=80,30; Aveiro=32,42).
            O incremento urgente da oferta que, embora de forma discreta, a Universidade do Porto já 
disponibiliza no domínio do apoio médico justifica-se, em meu entender, pelos seguintes motivos: por 
um lado, é sabido que a população juvenil portuguesa conhece, infelizmente em percentagens 
consideradas preocupantes, problemas como, p. ex., o consumo de drogas, a falta de informação sobre 
saúde sexual (que frequentemente descamba em doenças sexualmente transmissíveis, gravidezes 
indesejadas e abortos clandestinos), distúrbios alimentares e problemas de cariz psicológico e afectivo 
(a estes últimos referir-me-ei mais detalhadamente na secção seguinte da exposição). Creio que só por 
irresponsabilidade podemos pensar que tais problemas ficam à porta da Universidade ou que, no seu 
interior, eles não acarretam consequências negativas. Por outro lado, não podemos esquecer que uma 
percentagem significativa dos estudantes que frequentam a nossa Universidade é constituída por jovens 
provenientes de outras regiões do País, ou mesmo do estrangeiro,  que, como tal, se encontram 
privados, pelo menos nos termos mais imediatos e mais habituais, das redes de suporte pessoal 
(familiares, sociais, etc.) e dos sistemas de saúde a que normalmente acorreriam em situação de 
necessidade no campo médico (11).
            Essas seriam, entre outras, justificações possíveis para o alargamento do apoio na área da saúde 
a todos os elementos da Universidade. Esse alargamento poderia passar, quanto a mim, pela criação de 
um posto de atendimento onde os estudantes, no horário mais alargado possível, pudessem, de forma 
expedita, desburocratizada, gratuita e confidencial, ter acesso a cuidados de enfermagem, consultas de 
especialidades médicas (incluindo medicina dentária e, numa área não estritamente médica, 
nutricionismo) e entrevistas de esclarecimento de questões de natureza sexual (com acesso facilitado, 
se possível gratuito, a meios contraceptivos); poderia passar ainda pelo estabelecimento de protocolos 
com unidades clínicas e serviços hospitalares externos à própria Universidade com vista a facilitar o 
acesso dos elementos da UP aos cuidados prestados por tais entidades.
Permitam-me que realce, neste ponto da exposição, um aspecto que se me afigura muito importante e 
coerente com pontos de vista anteriormente expressos: se contamos na nossa Universidade com duas 
escolas de Medicina, uma escola de Medicina Dentária e uma escola de Ciências da Nutrição – isto é, se 
entre os docentes da Universidade uma percentagem significativa deles encontra domínio de 
especialização académica e profissional nas áreas científicas adstritas ao tipo de apoios que aqui 
preconizo –, por que não havemos de estudar um conjunto de medidas que rentabilizem ao máximo o 
saber e a experiência de tais docentes e os recursos das suas faculdades, fazendo-os reverter em 
benefício da própria Universidade que os prepara e emprega, através da edificação de programas de 
apoio permanente aos estudantes, docentes e funcionários na área dos cuidados de saúde (12)?
 
APOIO PSICOLÓGICO E EMOCIONAL
 
            A mesma reportagem que refere a Universidade do Porto como uma das últimas, em termos 
nacionais, no que diz respeito à prestação de cuidados médicos aos seus estudantes volta a apontar, 
uma vez mais, a Universidade de Coimbra como a que oferece o serviço mais eficiente e mais bem 
implantado no terreno no tocante ao apoio psicológico dispensado aos estudantes.
            A questão dos problemas psicológicos e afectivos vivenciados pelos estudantes do ensino 
superior – uns, relacionados com aspectos do desenvolvimento pessoal típicos da faixa etária maioritária 
desses estudantes, como a depressão juvenil, os problemas de auto-estima, a construção de redes 
sociais de inserção individual, a consolidação da auto-imagem e o risco de suicídio, p. ex.; outros, 
derivados da própria experiência universitária, como o chamado “stress dos exames” e a ansiedade 
provocada pelo ambiente competitivo – tem merecido uma atenção crescente (cf. Almeida e Soares, 
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2000:121-122). Tal atenção encontra-se patente em numerosos estudos e linhas de investigação no 
domínio da psicologia (cf., para um exemplo deste tipo de investigações no contexto português e o 
respectivo enquadramento teórico internacional, os estudos reunidos em Almeida e Soares (orgs.), 
2000), bem como na oferta crescente de serviços de apoio psicológico e emocional a estudantes do 
ensino superior, quer através de consultas psicológicas ou gabinetes psicopedagógicos, quer através de 
linhas telefónicas confidenciais mantidas basicamente por voluntários com preparação prática na área 
de apoio emocional anónimo. Embora particularmente visíveis no estrangeiro, nomeadamente em países 
de tradição anglo-saxónica (13), tais serviços começam a ser disponibilizados também entre nós (14).
Mais uma vez, defendo o alargamento do serviço de consulta psicológica actualmente existente na nossa 
Universidade, bem como a criação, nas diversas faculdades, de estruturas flexíveis e maximamente 
disponíveis para o estudo, a monitorização, a prevenção e a remediação de problemas como os 
contemplados por este tipo de estruturas e serviços. Julgo que seria extremamente interessante, numa 
perspectiva complementar, pensar-se num serviço de atendimento telefónico anónimo que funcionasse 
num horário muito alargado (evidentemente, o ideal seria que ele estivesse disponível 24 horas por dia, 
7 dias por semana) e ao qual os estudantes (15) da Universidade pudessem recorrer em situações, entre 
outras, de solidão, depressão, angústia, crise afectiva ou psicológica, isolamento ou pensamentos e 
impulsos suicidas.
A experiência de outras universidades, nacionais e estrangeiras, na área específica deste tipo de apoios 
poderia ensinar-nos alguma coisa. Por outro lado,  algumas associações com trabalho voluntário nestes 
domínios poderiam ser convidadas a estabelecer com a Universidade alguns protocolos de colaboração. 
Creio ainda que, neste capítulo em particular, cabe às associações de estudantes um papel relevante, 
não só em termos de reivindicação de apoios como os mencionados como também através do seu 
envolvimento activo em iniciativas concretas deste âmbito.
Inevitavelmente, terminarei relembrando que a UP integra uma Faculdade de Psicologia e que conta, no 
seu corpo docente, com uma quantidade considerável de psicólogos que prestam serviço nessa e noutras 
faculdades. Creio que se justificaria um esforço decidido no sentido de, contando com esses recursos 
humanos, edificarmos, também na nossa Universidade, um serviço bem implantado no terreno, 
amplamente divulgado e amplamente demandado, que pudesse (i) acorrer às situações de necessidade 
de apoio psicológico, (ii) proceder, em termos sistemáticos e permanentes, ao estudo e à monitorização 
das condições psicológicas dos estudantes da Universidade e (iii) desenvolver medidas tendentes à 
prevenção de situações de crise pessoal nos domínios considerados.
Creio, uma vez mais, que no caso dos estudantes deslocados e dos estudantes estrangeiros (que são uma 
presença cada vez mais visível na nossa Universidade),  embora não só no caso destes, um serviço deste 
tipo teria um interesse muito especial; creio também que o urgente desenvolvimento de medidas 
relacionadas com os tipos de apoio preconizados nesta secção da minha intervenção diminuiriam o 
número de situações pessoais complicadas (às vezes de contornos dramáticos ou, mesmo, desesperados) 
de que, através do meu contacto assíduo com estudantes da Universidade, vou tendo conhecimento e 
que se reflectem negativamente no desempenho escolar dos atingidos pela necessidade deste tipo de 
apoios.
 
 
            Termino aqui as minhas reflexões – que, como terão reparado, são de natureza meramente 
pessoal e especulativa – sobre algumas questões avulsas, algumas das quais não têm cabido no âmbito 
do que tem sido entendido por “Acção Social Escolar Universitária”. Parti do princípio, como desde 
cedo deixei claro, de que a grande preocupação de uma concepção mais alargada de “Acção Social 
Escolar” no âmbito da Universidade deveria ser a melhoria das “condições de habitabilidade” de todos 
os que  fazem da Escola o seu modo de vida, da qual decorreria, pelo menos em parte, uma melhoria do 
aproveitamento académico de todos, na esperança de um dia o slogan que dá título a esta 
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comunicação, de resto semi-plagiado da promoção publicitária de um concelho contíguo ao do Porto, 
poder traduzir, com verdade e generosidade e sem nenhuma demagogia, um certo estado de alma 
comum aos elementos da Universidade. 
Nesta exposição, deixei propositadamente de parte dois tópicos que são os normalmente mais 
associados ao tema da acção social: as bolsas de estudo e o alojamento dos estudantes deslocados. Não 
quer isso dizer que os considere assuntos menores. Pelo contrário, acho-os, de um ponto de vista 
imediato, dois assuntos de importância capital. Acontece que outros melhor do que eu terão um 
conhecimento aprofundado dos dados concretos que lhes dizem respeito na actualidade; sendo temas 
recorrentes em debates como este e nas reivindicações estudantis, achei-os devidamente explorados 
em ocasiões anteriores e, como tal, preferi enveredar por estas deambulações que agora dou por 
concluídas. 
 
 
___________
 
NOTAS
 
            (*) Este texto foi um dos premiados do Prémio Universidade em Dia, promovido em 2001 pela 
Reitoria da Universidade do Porto no âmbito das comemorações do Dia da Universidade. Foi 
apresentado em público num debate integrado em tais comemorações que teve lugar em 22 de Março 
de 2001 na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A versão final do texto aqui apresentada 
beneficiou de algumas intervenções de diversos participantes do debate.
            (1) De facto, a “educação para os valores” é hoje um capítulo muito explorado no âmbito das 
práticas pedagógicas e das reflexões teóricas que elas suscitam. Aproveitarei para aqui citar as 
palavras, já antigas, de Gerald Cortis, retiradas do prefácio a um livro seu sobre as dinâmicas sociais no 
interior da escola e as repercussões do contexto social sobre o processo de ensino/aprendizagem, 
quando o autor assume, de forma muito explícita, que “(...) os professores têm como missão principal a 
de «fazer pessoas» (...)” (Cortis, 1977:11).
            (2) Novamente se refira, a este propósito, a obra de Gerald Cortis citada na nota anterior: 
afirma o autor, logo nas páginas iniciais do seu livro, que a integração no grupo social escola/turma é 
uma das mais frequentes e mais importantes experiências por que passa a maioria dos cidadãos das 
sociedades ocidentais contemporâneas (Cortis, 1977:13). No mesmo sentido, e reportando-se ao caso 
mais específico do ensino superior, vão as seguintes palavras, bastante mais recentes, de Leitão et al. 
(2000): “A vida do estudante do Ensino Superior constitui uma experiência social única e distinta 
[sublinhado meu], que coloca ao jovem adulto expectativas, tarefas e desafios novos.” (Leitão et al., 
2000:123).
            (3) Relembro aqui uma designação – que, penso, terá caído em desuso – que procurava esbater o 
fosso entre o ensino superior e o não-superior falando de ensino “pós-secundário” ou “terciário” para 
fazer referência ao primeiro (cf., p. ex., Bireaud, 1990:23).

            (4) Adiciono às palavras de Cortis (1977) citadas nas notas 1 e 2 a seguinte passagem retirada de 
um estudo bastante pertinente da Professora Maria da Graça Pinto, Vice-Reitora desta Universidade: 
“Por outro lado (...), revelar-se-ia da maior importância averiguar que forças económicas, sociais, 
políticas e culturais afectam a escola, a criança e o professor. Para além de os aspectos biológicos e 
cognitivos serem sem dúvida importantes no quadro de um insucesso, no âmbito de uma teoria 
interactiva não podem ser descurados outros aspectos (sociais, económicos, políticos e culturais) 
[sublinhado meu] que não são sempre imediatamente aparentes.” (Pinto, 1998:88). Proferidas no 
âmbito de uma discussão de medidas tendentes a melhorarem o desempenho escolar das crianças no 
domínio específico da aprendizagem linguística (oral e escrita), estas palavras demonstram a 
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importância que é obrigatório reconhecer, quando reflectimos sobre a realidade concreta do processo 
de ensino/aprendizagem, à envolvência social desse processo. É para mim claro  que esta problemática 
assume uma relevância muito particular em idades e graus de escolaridade menos elevados; contudo, 
creio que ignorar a questão das variáveis extracurriculares no processo de ensino/aprendizagem no 
contexto específico do ensino superior é uma atitude pouco consentânea com aquilo que, quanto a 
mim, também constitui uma obrigação dos docentes universitários: a promoção do sucesso académico 
dos seus estudantes, a qual só pode ser levada a cabo, precisamente, se se atender, entre outras coisas, 
a tais variáveis. Assumo aqui a necessidade de transportar para o contexto do ensino superior as 
preocupações pedagógicas e todo o esforço teórico-reflexivo que elas suscitam que, noutros níveis de 
ensino, já vão sendo norma. Entendo, assim, que trabalhos como os de Bireaud (1990) e Almeida e 
Soares (orgs., 2000), por exemplo, já citados neste meu texto, demonstram a pertinência de passarmos 
a considerar de forma mais abrangente do que o que me parece ser o costume entre nós a função 
docente universitária.

            (5) Como salientam Almeida e Soares (2000:121), a democratização e o desenvolvimento das 
sociedades modernas, de que Portugal pretende fazer parte, são indissociáveis do aumento do número 
de estudantes e diplomados do ensino superior e de todas as consequências que este aumento veio 
trazer aos quotidianos universitários actuais. É minha convicção que tais mudanças devem sempre ser 
encaradas e resolvidas partindo do optimismo determinado que transparece das seguintes palavras da 
Professora Fernanda Irene Fonseca: “Mas [por oposição à “escola dos herdeiros”] hoje a universidade 
tornou-se acessível, felizmente [sublinhado meu], a um público muito mais vasto (...).” (Fonseca, 
2001:140).
(6) A este respeito, lembrarei aqui um debate televisivo transmitido há um par de anos atrás em que o 
então Ministro da Educação, Professor Marçal Grilo, tentava fazer ver a Maria Filomena Mónica, 
perplexa perante algumas transformações recentes da Escola em relação ao seu tempo de aluna de 
colégios de freiras e liceus de elite, que hoje, na cidade de Lisboa e arredores, muitos milhares de 
crianças tomam a sua única refeição quente do dia nas cantinas das suas escolas, à hora de almoço.

            (7) Registo com agrado que, numa análise multifacetada do panorama universitário português 
actual levada a cabo, ao longo de toda a semana em que decorreu este debate, nas páginas do Diário 
de Notícias, o número dedicado precisamente à Acção Social Escolar Universitária, publicado no próprio 
dia do debate (22 de Março de 2001), estabeleceu também uma associação explícita entre os conceitos 
de acção social e qualidade de vida no interior da Universidade. Num outro texto a que mais tarde 
voltarei (Losa, 2001), os conceitos de qualidade de vida e humanização no contexto universitário são 
também abordados, sendo postos em relação com um tópico muito específico – o da “habitabilidade” 
das instalações físicas da Universidade – ao qual, de igual modo, regressarei mais adiante. Finalmente, 
referirei que em estudos que se debruçam sobre aspectos psicológicos e sociais da experiência 
universitária em jovens portugueses é usada a expressão “condições de vida” para se fazer referência a 
variáveis extracurriculares que condicionam essa experiência e os resultados académicos com ela 
relacionados (cf., p. ex., Leitão et al., 2000:126, 132).

            (8) O papel da motivação no sucesso escolar dos estudantes universitários é contemplado, por 
exemplo, em Bireaud (1990:76-77), no âmbito da discussão empreendida pela autora sobre a 
intervenção dos docentes no combate ao insucesso académico dos alunos do ensino superior. O mesmo 
conceito é profundamente analisado e explorado em estudos recentes sobre o sucesso escolar no ensino 
superior, tais como, p. ex., Pereira et al. (2000), realizado na UP, Bessa e Tavares (2000) e Almeida, 
Soares e Ferreira (2000).

            (9) Além dos aspectos infra-estruturais, que são os únicos que abordo no texto, penso que seria 
muito útil a adopção de medidas que consciencializassem os estudantes da necessidade e da 
conveniência de aprenderem a organizar o seu próprio estudo individual (por exemplo, através de 
cursos livres de “Introdução às Técnicas de Estudo”). Veja-se, a título de exemplo, o trabalho de 
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investigação sobre a organização e as práticas de estudo em alunos do ensino superior português 
desenvolvido por Bessa e Tavares (2000).

            (10) V. Diário de Notícias, 22 de Março de 2001, pp. 21-23 (especialmente p. 22).
            (11) Não quero com isto dizer que só aos estudantes deslocados (ou só aos estudantes) se 
dirijam os serviços de apoio médico da Universidade; quero apenas sublinhar que esses casos me 
parecem mais específicos e merecedores de um cuidado mais direccionado.

            (12) Realmente, suscita alguma perplexidade verificarmos que universidades sem qualquer 
escola de Medicina, como as de Aveiro e da Beira Interior, assegurem aos seus elementos cuidados de 
saúde quantitativamente muito superiores aos que a UP, que é um dos principais pólos da formação 
médica nacional, presentemente disponibiliza (de acordo com a citada reportagem do Diário de 
Notícias, 22 de Março de 2001, p.22, não desmentida, tanto quanto sei, por nenhuma das três 
universidades que mencionei).

            (13) Em relação ao apoio psicológico claramente visível em universidades estrangeiras, por 
exemplo, referirei, se me for permitida uma nota pessoal, uma recente viagem profissional à Grã-
Bretanha, em virtude da qual fiquei alojado em duas residências universitárias distintas, em cidades e 
universidades diferentes. Em ambas as residências, encontrei a indicação imediata de números de 
telefone confidenciais que ofereciam, 24 horas por dia, apoio emocional em situação de crise 
psicológica ou afectiva, “stress dos exames”, solidão e pensamentos suicidas. Nos dois casos, tal serviço 
era assegurado pelas associações de estudantes respectivas. Numa dessas universidades, além deste 
apoio telefónico, apercebi-me da existência de um gabinete de “drop-in” gerido pela própria 
universidade onde, dentro de certo horário e sem necessidade de marcação prévia, qualquer estudante 
encontraria apoio “face-a-face” no tocante a problemas como os que mencionei. Em Portugal, o único 
serviço de apoio emocional anónimo por via telefónica especificamente dirigido a estudantes 
universitários de que tenho conhecimento encontra-se em Coimbra, através de uma linha intitulada “S.
O.S. Estudante”.
            (14) Uma descrição exaustiva de uma iniciativa inserida nesta linha de intervenção junto da 
população universitária, desenvolvida em Portugal (o Centro de Estudos e Intervenção Psicológica da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra), encontra-se em Leitão et al. (2000).
            (15) Nesta e noutras passagens, refiro-me concreta e exclusivamente aos estudantes da 
Universidade; eles estão, como se compreende, numa situação muito específica que, julgo, permitem 
que assim me refira a eles de forma particularizada. Por princípio, sou de opinião de que todas as 
medidas que defendo neste texto deveriam ser disponibilizadas a todos os membros da Universidade 
(logo, também aos docentes e funcionários).
 
___________
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