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O DÉFICE DE QUALIDADE  

DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

  

A prática profissional garantida pelo Estágio Pedagógico foi feita nos 

últimos vinte anos em Portugal segundo padrões nunca unificados, 

avaliados ou aperfeiçoados. Existem até 2007 dois formatos de iniciação à 

prática profissional: (1) um formato para os educadores de infância e 

professores do Ensino Básico (1º e 2º ciclos) e (2) um formato para os 

Ensinos Básico (3º ciclo) e Secundário. Ambos eram e são incompatíveis e 

inconciliáveis e, muito importante, não me parece que exista alguma 

vantagem em torná-los compatíveis e conciliáveis, como pretendia a 

estrutura do INAFOP. O primeiro formato baseia-se numa formação 

completamente integrada, inclusiva e gerida de forma homogénea 

(concurrent model); o segundo formato consiste numa formação integrada 

(na maior parte das instituições universitárias) ou numa formação não 

integrada (combinação entre uma licenciatura e uma pós-graduação), 

conhecido por consecutive model. Este segundo formato não é homogéneo 

e envolve modelos de formação muito diversificados, mas em todos os 

casos sem promover a integração formal dos professores das escolas 

cooperantes, que não perdem o seu vínculo institucional de origem.  

É escusado tentar saber qual foi o formato mais seguro. Parece-me 

inconsequente procurar saber quem persegue o melhor modelo de 

formação inicial de professores, uma vez provada a individualidade e 

especificidade dos modelos em vigor, mas não posso deixar de chamar a 

atenção para os resultados muito positivos obtidos na formação inicial de 

professores no seio das universidades que possuíam este formato 

educacional. A prática pedagógica adoptada nas universidades com 

modelos integrados ou com modelos de pós-graduação profissionalizante, 

porque era entendida como um momento crucial de aprendizagem das 
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competências essenciais para o desempenho docente, e porque era 

realizada durante um ano lectivo em situação real, assumindo o estagiário 

o papel de professor a tempo inteiro que cumpre as mesmas tarefas de um 

professor profissionalizado, era uma prática efectiva da função docente.  

Neste formato educativo, criavam-se momentos de auto-

reflexividade crítica sobre o trabalho docente que é absolutamente 

fundamental, o que me parece difícil de alcançar em formatos de formação 

inicial de professores que colocam o formando longe da escola e não 

permitem que viva os problemas diários da actividade docente, onde se 

incluem, naturalmente, o compromisso com a participação nos projectos 

educativos das escolas cooperantes e o diálogo permanente com os 

encarregados de educação dos alunos dessas escolas. 

 É verdade que os actuais modelos curriculares de formação inicial de 

professores, ainda em vigor em 2007, pecam pela excessiva 

departamentalização das disciplinas e pela quase ausência de intercâmbios 

disciplinares, por causa do fechamento dos currículos. Esta é uma realidade 

que podia ter sido corrigida há mais tempo se tivesse sido dada 

continuidade à implementação dos Padrões de Qualidade da Formação 

Inicial de Professores que o INAFOP tinha conseguido definir. Mas não 

devemos confundir os constrangimentos de desenho curricular com os 

resultados obtidos no actual quadro da formação inicial de professores nas 

universidades. Acredito que o processo de formação actual e futuro seja 

bastante exigente em relação ao desempenho profissional e que não se 

deixe dominar pela lógica da departamentalização dos ditos territórios 

disciplinares. Uma prova deste sucesso educativo pode ser encontrada nos 

relatórios de auto e heteroavaliação que todos os formandos, orientadores 

e coordenadores têm produzido em muitos centros de formação inicial de 

professores, por exemplo, onde se privilegiaram hábitos de reflexão 

contínua sobre a actividade docente, onde se comprometeram os 
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formandos em actividades de formação permanente, onde se criaram 

oficinas de formação para orientadores de estágio, onde existiram diversos 

cursos e seminários de formação de professores, onde se privilegiou o 

contacto directo com as escolas cooperantes, e com visitas regulares 

bilaterais.  

Para o sistema integrado ou não integrado adoptado nas 

universidades para os Ensinos Básico (3º ciclo) e Secundário, quaisquer que 

venham a ser as transformações curriculares concretizadas a curto ou 

médio prazo por força da introdução dos 2º ciclos de Bolonha seria 

desejável garantir que todos os estagiários leccionassem em turmas 

próprias e apenas leccionasse em turmas do supervisor cooperante ou 

orientador de estágio nas chamadas "regências". É certo que este modelo 

será negado pelo Decreto-Lei nº 43/2007, de 22 de Fevereiro, que 

regulamenta o novo regime jurídico de habilitação profissional para a 

docência, prevendo (correctamente) que o mestrado passe a ser o grau 

mínimo de qualificação para acesso à carreira docente, e estruturando a 

formação dos professores em dois ciclos distintos, o que reforça o que havia 

sido decretado para o estágio de natureza profissional a que se refere a 

alínea b) do nº 1 do artigo 20º do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de Março. O 

antigo modelo de estágio profissional com turmas próprias e em situação 

real de ensino foi definitivamente abandonado, poupando o orçamento de 

Estado, mas agravando a qualidade da formação profissional do futuro 

professor. 

As recentes medidas legislativas para a regulamentação dos estágios 

profissionais ignoraram os objectivos do PRODEP III (2000-2006) para a 

formação de professores; ignoraram a sobrepopulação de diplomados em 

áreas como a Economia, o Direito, as Relações Internacionais, as Ciências 

da Comunicação, a Química ou a Gestão de Empresas, que continuam a 

formar licenciados com a mesma força com que o faziam há dez anos 
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atrás, no pressuposto de que só os cursos de Ciências Sociais e Humanas 

formam actualmente professores a mais; ignoraram todo o trabalho feito 

para que fosse possível implementar o processo de Bolonha a partir de 

2006-07, com a previsão de um 2º ciclo profissionalizante onde se situaria 

a formação de professores; ignoraram que as Direcções Regionais já 

tinham atribuído horários e turmas a todos os estagiários candidatos ao 

estágio de 2005-06 e as instituições universitárias formadoras já tinham o 

ano lectivo seguinte organizado nesse pressuposto, não sendo possível 

reestruturar tudo em menos de três meses. 

Na altura, a Ministra da Educação justificou as medidas para “repor 

a igualdade entre os cursos de formação de professores” nos dois sub-

sistemas (politécnico e universitário) e acrescentou que a remuneração 

dos estagiários tinha um efeito “perverso” porque atraía “jovens para 

profissões que não são as mais úteis neste momento”. É uma posição 

equivocada que resulta do desconhecimento do que se fez na realidade 

nas instituições que formaram com êxito gerações sucessivas de 

professores. Primeiro, porque quem conhece efectivamente os dois 

modelos de formação sabia que eles não eram reduzíveis a uma única 

metodologia; segundo, quem forma professores há muitos anos sabe que 

nem um único estagiário alguma vez optou por querer ser professor por 

causa de um vencimento de dois salários mínimos que não chegava para 

pagar metade das despesas (propinas, alojamento, deslocações, inúmeros 

materiais e bibliografia necessários nesta fase de formação, etc.). Ignorou-

se que era possível querer ser professor por vocação e não pela motivação 

de receber dois salários mínimos durante um ano lectivo. 

Nenhum governo devia poder decretar a nulidade de um processo 

de formação que tem a seu favor todo um conjunto de experiências de boa 

prática pedagógica. Não é fácil aceitar uma política de formação de 

professores ditada por questões economicistas, com sacrifício evidente da 
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qualidade da formação profissional. Não é fácil aceitar que se continue a 

tentar reduzir a prática pedagógica a um conjunto de observações 

indirectas combinadas com puras simulações de aula, quando o modelo 

adoptado na formação inicial de professores para os Ensinos Básico (3º 

ciclo) e Secundário até 2006, desenvolvido com base na observação e 

responsabilização directas e na leccionação de aulas diárias durante todo 

um ano lectivo, tinha conquistado elevados índices de desenvolvimento 

profissional.  

A cegueira política da poupança financeira esqueceu que a mesma 

medida podia ter sido tomada sem sacrificar a qualidade, mantendo a 

estrutura do estágio com turmas próprias a tempo inteiro, apesar da 

injustiça relativa e muito discutível de tal trabalho não ser remunerado. O 

que não fazia e não faz sentido nenhum é aprender a ser professor vendo 

como é que os outros fazem, como se fosse possível aprender a ser médico 

apenas vendo os outros a praticar a medicina ou aprender a ser advogado 

apenas vendo os outros a praticar advocacia. Quem vai desempenhar esta 

profissão no Ensino Básico ou no Ensino Secundário tem que estar ter 

experimentado, sob a dupla orientação de um professor profissionalizado 

no terreno e um professor supervisor na instituição formadora, o que é 

ensinar na vida real. Esse é o tempo em que muitos erros futuros podem 

ser antecipados e corrigidos, em que é possível colaborar com as escolas 

onde decorre o estágio e aproximar o que são os últimos 

desenvolvimentos das diferentes disciplinas científicas da prática 

pedagógica, em que é possível moldar verdadeiramente a vocação recém-

nascida e testada de quem sente, com uma sinceridade que escapa 

normalmente aos decretos políticos, que vale a pena lutar por esta 

profissão, num momemto difícil em que ela está sujeita a pressões sociais 

e políticas de toda a espécie.  
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Nos últimos vinte anos, em Educação, não se fizeram reformas 

planeadas para durar, preferiu-se antes remendar para um futuro próximo. 

Contudo, como em todas as aprendizagens que conduzem a uma profissão, 

não se pode suspender uma vocação durante anos até que o País recupere 

os índices de desenvolvimento demográfico. Vocações adiadas são 

vocações perdidas irremediavelmente. 

  

Carlos Ceia 

13-6-2005 

  

NOTA: Este texto foi publicado originalmente com o título: “O défice de 

qualidade da formação inicial de professores”, Educare- Portal da Educação, 15-6-

2005. Republicado em JL, 3 de Agosto de 2005, como título “A formação de 

professores”; e “O Défice de Qualidade da Formação Inicial de Professores”, 

Revista do SNESup, nº 17, 2005. Aqui apresenta-se a versão definitiva. 

  


