
 

 

 

Queridos amigos e amigas desta grande família que é a AIDU, uma cordial saudação e 

calorosas boas-vindas a este evento ibero-americano sobre Docência Universitária. Quando se 

encerra cada Congresso o próximo sempre parece distante, porém o tempo passa 

inexoravelmente e antes de nos darmos conta, já se está envolvido com os preparativos do 

seguinte, que nesse caso será o décimo. E assim, chegamos aos nossos 20 anos de história (um 

congresso a cada dois anos). Se fossemos um casamento, em Espanha, celebraríamos nossas 

Bodas de Alumínio, um mineral com muita resistência a corrosão. Esperamos que esse seja 

nosso melhor aval para garantir a continuidade nos próximos anos. Diz o tango que 20 anos não 

é nada, mas já supõe uma boa expressão de continuidade e empenho no debate e defesa de 

uma visão renovada da docência universitária, que seja capaz de afrontar os objetivos científicos 

e acadêmicos que nossas instituições são chamadas a enfrentar neste novo século. Dez anos, 

nos quais temos construído redes de colaboração e afeto entre docentes e especialistas dos dois 

lados do Atlântico, nesta que chamamos comunidade iberoamericana. De ambas, nos sentimos 

muito orgulhosos.  

Nossa estratégia itinerante nos leva este ano para a PUCRS de Porto Alegre, uma 

universidade altamente prestigiada, em uma cidade muito interessante, tanto ela mesma, como 

o seu entorno. Após os congressos de Santiago de Compostela (1999), Osorno, Chile (2001, 

Deusto-Bilbao, Espanha (2004); Cidade do México (2006); Valencia, Espanha (2008); Lima, Peru 

(2010); Oporto, Portugal (2012), Rosario, Argentina (2014) e Murcia, Espanha (2016), agora é a 

vez do Brasil, país que visitamos pela primeira vez com o Congresso de AIDU, mesmo que faça 

parte desde a muitos anos do nosso espaço de afetos e ações conjuntas em torno da docência 

universitária.  

Na saudação do congresso anterior reconhecia que para AIDU (Asociación 

Iberoamericana de Docencia Universitaria) estes 20 anos de história constituem uma enorme 

satisfação, não só porque se foi consolidando a Associação, mas também, sobre tudo, porque 

temos contribuído para a expansão de algumas ideias renovadoras sobre a docência 

universitária. Não seremos tão presunçosos para supor que se deve a nossa influência, mas 



 

 

estamos orgulhosos de comprovar como, a cada ano que passa, a preocupação com a qualidade 

da docência e com a inovação didática está mais presente nas agendas acadêmicas e no 

sentimento de acadêmicos e investigadores. Nesse sentido, cada novo Congresso, tem 

pretendido colocar em foco em algum dos eixos básicos a partir do qual a Educação Superior 

pode ser revitalizada.  

Porto Alegre será o momento de dirigir nossa atenção ao compromisso com os 

estudantes e com as condições institucionais e curriculares que podem melhorar sua qualidade 

de vida, seu engagement e, como consequência, sua aprendizagem e formação. Sendo certo 

que aprender é uma tarefa pessoal de cada estudante, também o é que tal compromisso está 

mediado pelas coreografias didáticas que tanto as instituições, como os professores lhes 

ofereçamos. Como assinala Zepke (2011), a responsabilidade do envolvimento recai sobre 3 

tipos de fatores: (a) entorno de aprendizagem; (b) motivação pessoal; (c) circunstâncias 

externas. O que, definitivamente, sinaliza que a responsabilidade pelo envolvimento dos 

estudantes surge da interação entre as qualidades do contexto de aprendizagem e as 

características pessoais e sociais de cada estudante. Sabemos que determinados contextos de 

aprendizagem são capazes de suscitar níveis mais altos de envolvimento em um maior número 

estudantes. Compartilhar ideias e experiências sobre quais são e como funcionam esses 

contextos que facilitam a aprendizagem será o objetivo central do nosso encontro na PUCRS. 

Com esse propósito, estimados amigos e amigas (os de sempre e aqueles que venham a 

participar pela primeira vez em nosso CIDU 2018) lhes esperamos em Porto Alegre do dia 29 de 

outubro a 1 de novembro de 2018.  

Só me resta agradecer de forma sincera  e intensa a nossos colegas da PUCRS pelas 

facilidades que, desde que começou o processo de preparação do Congresso, nos tem sido 

oferecidas. O então Reitor Irmão Clotet aceitou sem duvidar em nenhum instante da ideia do 

Congresso e valorizou positivamente sua temática. O mesmo carinho e apoio temos sentido 

posteriormente com o novo Reitor, Irmão Evilázio. A ambos e a toda a equipe de direção e 

coordenação, sob a batuta de Inês e Marília, gostaria de agradecer de coração seu apoio e 



 

 

esforço. Não é fácil organizar um Congresso, mas nas suas mãos estou convencido que 

alcançaremos um evento extraordinário. 

E para concluir, gostaria de repetir, uma vez mais, que AIDU não é somente uma 

Associação Científica, mas que nosso propósito tem sido, desde o início, transformá-la em um 

lugar de encontro entre colegas que nos permita conhecer, colaborar e divertirmo-nos. Os 

afetos são importantes, às vezes, como as ideias, porque unem, mitigam as diferenças e 

permitem gerar sinergias e cumplicidades desde as quais é mais fácil definir projetos e incluindo, 

quando é preciso, compartilhar catarses coletivas. Quando nos encontrarmos em Porto Alegre, 

será a primeira em pleno Cone Sul. Local amigável e bonito para trabalhar e compartilhar a 

cultura, o mate, a amizade e a boa comida. O que você pode ter certeza é que retornará para 

casa satisfeito e com muita vontade de nos vermos novamente. Provavelmente, se a proposta 

prosperar, será em Zaragoza, Espanha em 2020. Uma saudação cordial a todos e todas. Muito 

obrigado! 

 

Miguel A. Zabalza. Presidente de AIDU.  

 


