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O ENSINO DA ENGENHARIA MECÂNICA – Que Futuro 

 

Começarei por dizer que não me considero de modo algum um especialista 

em questões de ensino, embora tenha estado a ele ligado grande parte da 

minha vida, primeiro como estudante e depois como docente convidado. 

 

Vou tentar apenas transmitir-vos o modo como tenho visto desenvolver-se 

o ensino da Engenharia Mecânica. 

 

O tema “O ENSINO DA ENGENHARIA MECÂNICA – Que Futuro” 

passa naturalmente por A Engenharia Mecânica – Que futuro, tema que 

será desenvolvido em detalhe pelo colega José Manuel Fernandes. 

 

No entanto, e sem querer meter a foice em seara alheia, como costuma 

dizer-se, gostaria apenas de realçar que, embora sem o crescimento 

estonteante que se tem verificado noutras áreas da Engenharia, mas que 

também surgiram muito mais tarde, a Mecânica continua viva. 

 

E é pelo facto de a Mecânica continuar viva e em evolução que têm surgido 

novos materiais, sobretudo nas áreas dos materiais não metálicos 

(compósitos, por exemplo), que tem havido um melhor conhecimento e 

utilização dos materiais clássicos e que tem havido também evolução nos 

processos de transformação. 

 

Por outro lado, os desafios da miniaturização têm levado ao 

desenvolvimento crescente da micro e da nano mecânica. A mecânica em si 

mesma não está, portanto, nem morta, nem em risco. 

 

O âmbito de atividade de um engenheiro mecânico é, como sabemos, 

extremamente amplo podendo ir de uma função técnico comercial até ao 

projeto, passando pela gestão da produção, a manutenção, o controlo de 

qualidade, etc., pelo que continua a ser uma opção que colhe a escolha de 

muitos jovens e proporciona, apesar de tudo, boas perspetivas de colocação 

no mercado de trabalho. 

Por tudo isto, o ensino da Engenharia Mecânica ou, como eu prefiro dizer, 

a formação de Engenheiros Mecânicos, continua a ser de grande atualidade.  
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De facto, se olharmos para boa parte do nosso tecido empresarial, hoje 

menos, apesar de tudo, somos surpreendidos com produtos industriais, às 

vezes de considerável complexidade, concebidos com muito engenho mas 

com muito pouca ou nenhuma engenharia. Faltou no seu desenvolvimento 

o espírito crítico, o espírito de rigor, o suporte de cálculo, os critérios de 

normalização, a utilização racional dos meios de produção que devem ser 

apanágio da ação de um Engenheiro. Muitas das vezes até foram 

produzidos primeiro e desenhados depois. 

 

A função típica de um Engenheiro é resolver problemas, sejam eles de 

projeto, de produção, de manutenção, ou quaisquer outros, mas resolvê-los 

encontrando a solução mais adequada num determinado contexto e num 

determinado momento, sabendo-se que qualquer solução é sempre uma 

solução de compromisso. Para isso necessita ter a capacidade de avaliação, 

o espírito crítico e de rigor que devem caracterizar a sua atividade.  

 

É esse modo de agir que deve ser adquirido na Escola ao transmitir-lhe um 

conjunto de matérias que, quer pelo seu conteúdo, quer pelo modo como 

são ministradas, levem alguém a ser Engenheiro e, em particular, 

Engenheiro Mecânico.  

 

A Escola, cuja função é ensinar a ler, deve dar aos futuros engenheiros as 

bases necessárias para que possam facilmente complementar os 

conhecimentos adquiridos com os necessários à resolução dos problemas 

com que se confrontam na sua atividade profissional. 

Para isso deve ser-lhe incutido, não é demais repetir, o espírito crítico e de 

rigor que caracterizam uma atividade assente em bases científicas. 

 

Para se falar do futuro do ensino da engenharia mecânica parece ser 

oportuno lançar um rápido olhar sobre o que tem sido o ensino nestes 

últimos anos, ou seja desde que, algures na década de 60, iniciei a vida 

universitária. 

 

Nessa altura para ingressar na Universidade era condição necessária ter o 

então 7º ano do liceu ou equivalente. A entrada fazia-se mediante um 

exame dito de aptidão que podia ser dispensado se o candidato tivesse 

média igual ou superior a 14 no exame do 7º ano e 14 nas cadeiras 
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nucleares, que no caso da engenharia eram a Física e a Matemática. Não 

havia números clausus. 

 

O ensino superior, por razões que não vamos aqui desenvolver, estava 

reservado a um número relativamente limitado de candidatos, digamos a 

uma certa elite. 

 

O número crescente de candidaturas ao ensino superior, em todas as áreas, 

e, evidentemente, também nas Engenharias, fez com que, para se manter 

um Ensino Superior de qualidade aceitável, fosse necessário introduzir os 

conhecidos e pouco apreciados, mas inevitáveis, números clausus. 

 

De facto, quando em 1970 terminei a licenciatura, éramos 40 finalistas de 

Engenharia Mecânica. 

 

Seria interessante ter uma ideia de qual a taxa de insucesso dessa altura, 

mas não tenho essa informação. No entanto, tanto quanto me recordo, nos 

dois primeiros anos a taxa de insucesso nas cadeiras críticas seria superior a 

50%. 

 

Neste ano letivo de 2011/2012, estão inscritos nas cadeira do 1º ano entre 

235 a 240 alunos em Engenharia Mecânica. 

 

Tomando as cadeiras do 4º ano que é o último do tronco comum os valores 

de inscrições variam nas várias cadeiras entre 132 e 264 alunos. 

 

Não se podem daqui tirar grandes conclusões porque a taxa de insucesso 

tem de ser avaliada em cada cadeira ou ao longo do percurso do aluno na 

Escola. 

 

O motivo por que resolvi incluir aqui estes números foi só para dar ideia do 

volume de alunos do Curso de Mecânica que, na FEUP, presentemente 

frequentam. 

 

Nos anos 60 a Licenciatura era de 6 anos, sendo aqui na Universidade do 

Porto os primeiros 3 na Faculdade de Ciências (Leões) e os últimos 3 na 

Faculdade de Engenharia (Bragas). 
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O plano de estudos tinha relativamente poucas cadeiras em cada ano, sendo 

quase todas anuais e o método de avaliação passava por testes (as 

frequências, geralmente 2) que davam acesso ao exame mediante uma 

soma mínima que estava pré definida. O exame constava de prova escrita, 

prova oral e, em algumas cadeiras, Física e Química, por exemplo, havia 

ainda a prova de laboratório. 

 

Sem pretender defender o sistema, que hoje não é de todo exequível, por 

um lado pelo mais elevado nº de alunos e por outro porque há necessidade 

de ter um leque muito mais elevado de cadeiras, todas semestrais, acho que 

as provas orais, que entretanto desapareceram, fazem alguma falta.  

 

Essa falta faz-se sentir sobretudo nas cadeiras em que o aluno tem que 

explicar e defender um trabalho por ele realizado. 

 

Nessa época os primeiros 3 anos eram comuns a todas as licenciaturas e 

não só às Engenharias e algumas cadeiras, diria mesmo que as cadeiras 

base, eram demasiado teóricas e pouco voltadas para a atividade da 

Engenharia, onde interessa essencialmente a execução e não tanto a 

demonstração. 

 

Os licenciados, uma vez obtido o diploma (o vulgarmente chamado 

canudo) tinham duas saídas: 

- Seguir para a atividade profissional, geralmente na indústria, não fazendo 

em geral e nenhuma pós-graduação. 

- Seguir a carreira docente preparando-se para doutoramento. 

 

A Universidade tinha, nessa altura, um estatuto que não lhe permitia 

colaboração direta com o exterior e estava-se, por isso, em face duma 

Escola hermética na qual os industriais não podiam apoiar-se tendo de 

resolver os seus problemas com recurso a meios próprios. 

 

A Escola limitava-se a fornecer à indústria os licenciados e a desenvolver a 

sua própria investigação. 
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Após o 25 de Abril, entra-se num período de transição e o Curso passa por 

fase temporária de 5 anos e meio para, de seguida, passar para 5 anos. 

 

Entretanto a Licenciatura passa a ser totalmente ministrada na Faculdade de 

Engenharia, vulgarmente FEUP. 

 

Com a passagem de todo o Curso para a FEUP as cadeiras de base 

passaram a ter programas e um tipo de exigência mais adequados ao 

exercício da Engenharia.  

 

Convém lembrar que estávamos ainda na década de 70 e a era dos 

computadores e toda a gama de possibilidades a eles associada ainda estava 

longe de ser utilizável. 

 

Que meios de cálculo havia então? Bom, havia o cálculo manual, as 

máquinas de calcular de manivela que faziam as 4 operações básicas (as 

Facit), havia as famosas réguas de cálculo e quando se necessitava de um 

cálculo mais preciso envolvendo por exemplo funções trigonométricas, 

recorria-se a tabelas. 

 

Como curiosidade, para o caso de alguém querer relembrar esses tempos e 

para os mais novos que não tenham tido contacto com esses meios agora 

arcaicos, tomei a liberdade de trazer alguns exemplares de réguas de 

cálculo. 

 

Em meados da década de 70 começaram a aparecer as primeiras máquinas 

eletrónicas de calcular, algumas já com funções trigonométricas. Se 

tiverem curiosidade em ver, trouxe também do meu museu pessoal uma 

dessas relíquias, julgo que adquirida em 1975 e que curiosamente nas 

instruções é chamada de régua digital.  

 

Os desenhos, evidentemente, faziam-se à mão no estirador, de preferência 

com máquina de desenhar. 

O facto de aqui referir expressamente o desenho tem a ver com a sua 

importância na Mecânica. De facto, independentemente do modo como é 

produzido, o desenho é a linguagem de comunicação de um Engenheiro 

Mecânico. 
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Entretanto e ainda nos finais da década de 60 começam a surgir algumas 

tentativas de abertura da Escola ao exterior. 

 

Na FEUP há a destacar a ação decisiva e inovadora que teve o Professor 

Vasco de Sá, que infelizmente nos deixou há algumas semanas, e que teve 

um papel de grande relevância no ensino da Engenharia Mecânica, 

contribuindo decisivamente para que a Escola deixasse de ser a Instituição 

hermética que a caracterizava. 

Essa ação inovadora revelou-se em vários aspetos: 

- Como Professor;   

- Como uma das pessoas que contribuíram para abertura da Escola ao 

mundo industrial com introdução de novos planos de estudos que incluíam 

cadeiras de índole prática e, em particular, cadeiras de Projeto lecionadas 

por docentes convidados, vindos da indústria: 

- E ainda como uma das pessoas que contribuíram para a criação, nos finais 

da década de 80, de institutos de interface FEUP/Indústria, de que o INEGI 

é um exemplo, entre outros. 

 

Sem esquecer tantos outros, e muitos são, gostaria apenas de vos lembrar 

alguns nomes desses convidados que vieram da indústria e tiveram ação 

relevante no ensino da Engenharia Mecânica. Assim, lembraria os nomes 

de: 

Fernando Pessegueiro 

Luís Gonzaga 

Graça Moura 

Noel Vieira 

Ribeiro de Almeida 

E muitos outros se seguiram até aos dias de hoje. 

 

Entretanto, e com o desenvolvimento crescente das ferramentas 

informáticas de apoio ao cálculo e ao desenho, foi necessário ajustar, por 

volta dos finais da década de 80, os planos de estudo para, sem prejuízo das 

matérias teóricas a ensinar, que essas ferramentas não vieram substituir mas 

apenas ajudar, dar aos alunos algum conhecimento sobre o modo de utilizar 

essas ferramentas. 
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Este plano de estudos foi, tanto quanto me recordo, mantido sensivelmente 

estável até que surge a 19 de Junho de 1999 a Declaração de Bolonha que é 

um documento conjunto assinado pelos Ministros da Educação de 29 países 

europeus reunidos em Bolonha, e de que Portugal também fez parte. 

 

A declaração de Bolonha pretendeu criar um sistema de ensino superior 

que permitisse promover entre os cidadãos europeus a empregabilidade e a 

competitividade internacional do sistema europeu do Ensino Superior. 

Além disso, adotar um sistema baseado em três ciclos de estudos: 

1.º Ciclo, com a duração mínima de três anos - grau de licença, Licenciado. 

- de 180 a 240 ECTS; 

2º Ciclo, com a duração de um ano e meio a dois (excecionalmente um 

ano) – grau de mestre, Mestrado- 90 a 120 ECTS; 

3.º Ciclo - grau de doutor, Doutorado sem requerimento de ECTS 

Os ECTS “European Credit Transfer and Accumulation System”, ou seja, 

Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos e consiste em 

atribuir a cada unidade curricular, ou seja, a cada disciplina um certo 

número de créditos. 

 

Os créditos pretendem avaliar o trabalho do aluno ao longo do ano letivo e 

foi convencionado que um ano de trabalho equivale a 60 ECTS. Estes 60 

créditos estão repartidos nas várias disciplinas e, à medida que o aluno vai 

completando disciplinas, vai somando os respetivos créditos.  

 

A implementação destas orientações teve grandes implicações nos planos 

escolares. 

Foi necessário reorganizar todo o plano de estudos por forma a fazer 

sentido o 1º e o 2º ciclo.   

 

Convém notar que para o Curso de Engenharia Mecânica, como os 

restantes, após a Declaração de Bolonha ser equivalente ao que era antes é 

necessário juntar o 1º e o 2º ciclo. 

 

Na Faculdade de Engenharia do Porto (FEUP) o curso de Engenharia 

Mecânica passou a chamar-se Mestrado Integrado em Engenharia 

Mecânica (sigla MIEM) e passou desde o ano letivo de 2006/2207 a estar 

de acordo com a Declaração de Bolonha. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutorado
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Desenvolve-se em 5anos e confere, ao fim de 3 anos o grau de Licenciado, 

ou o grau de Mestre, ao fim de 5 anos, cumprindo integralmente as 

indicações resultantes da Declaração de Bolonha e mantendo o mesmo 

nível de qualidade que tinha antes. 

 

O mundo nestes últimos 15 ou 20 anos mudou radicalmente. 

  

Longe vão os tempos em que meus brinquedos de criança eram os 

carrinhos de corda, eram as construções tipo Mecano, depois os Lego, tudo 

peças de mecânica.  

 

Hoje são os jogos de computador, são as play-station, enfim é um mundo 

completamente virtual. 

 

Esta situação vai seguramente manter-se ou agravar-se. 

 

É importante trazer os jovens para o mundo real. 

 

Por isso, considero importante e muito útil manter nos planos de estudo, 

como de resto já acontece, cadeiras de aplicação prática que utilizem em 

larga escala os conhecimentos adquiridos nas cadeiras mais teóricas e que 

sirvam para reavivar conhecimentos, às vezes já quase esquecidos, e que 

coloquem o aluno perante um problema, cuja solução não sendo única, 

exige um trabalho de avaliação de várias hipóteses com o desenvolvimento 

daquela que pareça melhor adaptada à situação proposta.  

 

A avaliação feita tomando como base o trabalho realizado e o modo como 

o aluno apresenta e defende aquilo que desenvolveu, o que de algum modo 

antecipa um dos tipos de situações possíveis da sua futura vida profissional. 

 

Este tipo de cadeiras, tal como já acontece, deverá ser preferencialmente 

lecionada, na minha opinião, por docentes convidados, com experiência 

reconhecida na área respetiva. 

 

Um Engenheiro exerce a maior parte das vezes funções de chefia 

intermédia. Tem superiores hierárquicos e tem subordinados. Significa que 
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exerce aquilo a que eu chamo funções de charneira e tem não poucas vezes 

de conciliar interesses e necessitar, por isso de se saber relacionar com 

terceiros, o que nem sempre é fácil. 

 

Seria, por isso, de toda a utilidade incluir nos planos de estudo uma cadeira, 

Sociologia ou algo semelhante, que de resto já existiu embora mal 

enquadrada no percurso escolar, uma vez que para ser proveitosa deveria 

estar num dos últimos anos, 4º ou 5º e que dotasse futuro engenheiro com 

algumas regras base de relacionamento. 

 

 

Resumindo, e com isto termino, acho que é fundamental manter a Escola 

aberta ao mundo empresarial, para que os industriais sintam que quer o 

Ensino Superior, além da investigação e transmissão de conhecimentos 

forme profissionais, neste caso Engenheiros Mecânicos, que possam dar 

resposta às suas necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 


