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Em 1998 aconteceu a primeira edição do 

Mestrado em Evolução Humana na 

Universidade de Coimbra, em Portugal. 

Estará, portanto, a atingir a maioridade, 

cumprindo 18 anos em 2016. Uma das 

missões que tenho desempenhado durante 

estas quase duas décadas é a de 

coordenadora deste curso, missão essa que 

deixarei agora que este Mestrado já é Adulto. 

Até 2006, ano em que o curso sofreu a 

reestruturação de ‘Bolonha’ e se passou a 

chamar Mestrado em Evolução e Biologia 

Humanas, o curso funcionava cada dois anos. 

Desde então, funciona todos os anos com 

uma média de 22 alunos, tendo havido anos 

em que se chegou aos 30. As temáticas da 

evolução humana sempre se mostraram 

atractivas, como se pode ver pelas zonas 

geográficas de proveniências dos estudantes: 

Algarve, Minho, Porto, Lisboa e até Brasil e 

Espanha. Efectivamente, este tem sido um 

dos poucos cursos com qualidade 

internacional na Península Ibérica a incidir 

sobre a história natural do homem e a 

biologia do esqueleto.  As áreas de formação 

dos alunos são curiosamente diversas, desde 

Antropologia, Biologia, Arqueologia, Química, 
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Artes, Ciências da Comunicação, Turismo, 

Medicina Dentária, entre outras, o que 

sugere que a relevância do ensino da 

evolução humana é transversal a uma 

multiplicidade de disciplinas. Nos primeiros 

anos a incidência de trabalhadores 

estudantes, sobretudo professores, era 

significativa, talvez devido à lacuna de 

estudos em evolução humana nos currículos 

do ensino preparatório e secundário no 

nosso país. Hoje, o perfil dos nossos 

estudantes mudou, o curso funciona como 

mestrado de continuidade e, por isso, há 

sempre alguns alunos que transitam do curso 

de Antropologia da FCTUC. 

Durante os primeiros anos foi possível 

convidar ilustres cientistas internacionais tais 

como David Frayer (Universidade de 

Michigan, E.U.A.), Juan Luis Arsuaga (Centro 

Mixto UCM-ISCIII de Investigación sobre 

Evolución y Comportamiento Humanos e 

Universidade Complutense de Madrid, 

Espanha), Shelly Saundersi (McMaster 

University, Canadá), Marta Lahr e Robert 

Foley (Universidade de Cambridge, Reino 

Unido), Martin Pickford (CNRS, França), Anne 

Marie Tillier (Universidade de Bordeaux, 

França), Jose Maria Bermudez de Castro 

(Universidade Complutense de Madrid, 

Espanha), Tetsuro Matsuzawa (Universidade 

de Quioto, Japão), Charlotte Roberts 

(Universidade de Durham), Barry Bogin 

(Universidade de Loughborough, Reino 

Unido), Sheila Mendonça (Escola Nacional de 

Saúde Pública Sergio Arouca, Brasil), Bracinha 

Vieira (Universidade Nova de Lisboa), entre 

outros.  

Criaram-se e mantiveram-se algumas 

cooperações internacionais tais como com o 

Centro de Evolucion Humana de Madrid que 

resultou na colaboração mais permanente da 

investigadora Ana Gracia como docente do 

curso durante cerca de 4 anos. Ao nível 

nacional, há também algumas colaborações 

perenes a destacar, designadamente de Luís 

Raposo, do Museu Nacional de Arqueologia 

que sempre lecionou uma aula de Pré-

história e ainda de Rodrigo Cunha, da 

Faculdade de Medicina e Centro de 

Neurociências, dando uma importante 

contribuição na área das neurociências. Estas 

colaborações mostram bem o espírito 

interdisciplinar do curso, o que muito 

contribuiu para manter a sua qualidade . Para 

além disso, tiveram consequências 

importantes já que alguns alunos acabaram 

por fazer teses de Mestrado e/ou 

Doutoramento internacionais, nalgumas 

dessas instituições, como é o caso do Centro 

de Evolucion Humana de Burgos ou os casos 

da McMaster University (tese de mestrado), 

do Max Planck Institute, em Leipzig (tese de 

mestrado), da Arizona State University 

(doutoramento), da Oxford University 

(doutoramento) da Cambridge University que 

recebeu dois ex-alunos do mestrado com 

bolsa de doutoramento e da University of 

Quioto que recebeu também dois alunos 

deste curso de Mestrado, com bolsas. Outra 

parceria relevante que foi conseguida através 

duma ex-aluna do curso é a que foi 

estabeleceida com a Koobi Fora 

Paleoanthropological Field School, no 

Quénia, que possibilitou a ida de estudantes 

deste curso a uma das mais famosas escolas 

de campo na área da paleoantropologia 
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(http://cashp.columbian.gwu.edu/koobi-fora-field-school-

people)ii.  

O Grupo de Estudos em Evolução Humana, 

que está a celebrar 10 anos de atividade, e 

do qual eu fui Presidente na sua fase inicial, é 

um “filho” deste curso já que resultou da 

dinâmica de alguns alunos mais dedicados e 

enérgicos. Ressalto a missão pedagógica 

deste grupo que tem realizado 

voluntariamente workshops em Evolução 

Humana em escolas, museus e hospitais 

pediátricos, desde 2005. Nesse mesmo ano, o 

curso em Evolução Humana fez parte da 

primeira exposição em Evolução Humana 

criada de raiz em Portugal (no Castelo de 

Leiria), que incluiu também um ciclo de 

conferências internacionais que contou com 

a presença de alguns dos nomes mais 

sonantes na área das descobertas fosseis (ex: 

Bernard Vandermersch, Juan Luis Arsuaga). 

Foi também deste curso que saíram os alunos 

que estão na génese quer das Jornadas de 

Paleopatologia (Coimbra: 

http://www.uc.pt/en/cia/events/IVJPP), quer 

do IBAM (International Biological 

Anthropological Meeting, Coimbra: 

https://www.facebook.com/IBioanthropologicalMeeting). 

Todas estas iniciativas são claros 

testemunhos das marcas que este curso 

deixou em muitos dos seus alunos.  

Deste Mestrado também ‘gerou’ vários 

professores universitários que atualmente 

fazem parte dos corpos docentes de 

Coimbra, Lisboa, Oxford, Canada, Chile, 

Guiné Bissau, etc., Destes, muitos 

doutoraram-se com bolsa, e vários são hoje 

bolseiros ou investigadores da Fundação para 

a Ciência e Tecnologia (FCT-Portugal).  

As reestruturações que o curso foi 

sofrendo deveram-se não só ao processo 

denominado por ‘Bolonha’ mas também a 

um esforço para integrar mais áreas como a 

da Arqueologia. No entanto, nem sempre 

fomos tão bem sucedidos como gostaríamos, 

não obstante podermos hoje afirmar que foi 

possível manter quatro grandes áreas de 

investigação (Biologia do esqueleto; Ecologia 

Humana; Etologia; Genética Humana), poder-

se-á também dizer que a maioria das teses se 

centrou nas áreas da Biologia do esqueleto e 

Paleopatologia, embora tenhamos 

dissertações de muita qualidade noutras 

áreas tais como as da Primatologia, 

Arqueologia e Genética. 

Um dos modos de medirmos o sucesso 

deste curso é ver a quantidade de ex-alunos 

que conseguiram publicar artigos com 

arbitragem internacional, e é possível ver que 

pelo menos 40 conseguiram fazê-lo. 

Agora que o nosso Mestrado atingiu a 

idade Adulta não tenho dúvidas que 

necessita de novas reestruturações mas devo 

dizer que tenho orgulho deste curso e nos 

percursos dos seus ex-discípulos.  Continua a 

ser o único curso de mestrado em Portugal 

sobre os assuntos em causa e continua a ter 

reconhecimento internacional. 

 

 

                                                           
i
 Shelly Saunders faleceu em 2008. 
ii
 Pode ler os relatos de alguns destes estudantes nesta 

edição. 
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