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O ENSINO DO PORTUGUÊS, A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

E A PRÁTICA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA NAS 

HUMANIDADES NA ERA DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 
         

  

1. Modelos de formação de professores 

 

No mundo lusófono, existem quase tantos modelos de formação de professores 

quanto instituições acreditadas para a realizar. Assiste-se a um fenómeno de 

desglobalização (aqui sinónimo de desintegração) do ensino do Português como 

língua materna, quando a primeira medida a tomar seria a de unificar, globalizar 

em toda a acepção positiva da palavra, todos os modelos em oferta. No quadro 

da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, seria desejável que a 

cooperação efectiva entre as várias instituições caminhasse nesse sentido, pois 

sem uma sólida formação de professores não é possível proteger a qualidade 

do ensino. Acresce que a investigação científica no domínio das humanidades é 

ainda um exclusivo das universidades e, mesmo aí, com grandes limitações. É 

urgente criar as condições para o desenvolvimento da investigação científica 

nesta área, para todos os sub-sistemas e em regime de formação contínua. Os 

modelos existentes têm-se provado desmotivadores e a realidade em todos os 

países lusófonos aponta para um fenómeno de auto-asfixia a que procede a 

maior parte dos profissionais do ensino de línguas. Perante o desenvolvimento 

das tecnologias de informação, podemos antever como terapêutica para esta 

auto-asfixia não só o recurso a este tipo de tecnologias mas também a um 

maior empenhamento das universidade no diálogo com os vários sub-sistemas 

de ensino, criando cursos de formação contínua ou de pós-graduação acessíveis 

e creditados. 

     O conceito de globalização está, por enquanto, circunscrito às trocas 

comerciais, às relações internacionais, económicas e financeiras, e às tecnologias 

da informação. A educação, pelo menos no mundo lusófono, não pode 

desintegrar-se deste fenómeno. Se a globalização implica que a política e o 

Estado de um país respondam às exigências da competição global, a educação 

só poderá servir de suporte maior à construção de um Estado se for capaz de 

preparar indivíduos globalmente activos, competentes e informados.  

     O ritmo de escolarização em Portugal e no Brasil, e de forma ainda mais 

evidente nos PALOP, não tem qualquer possibilidade de competir 
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internacionalmente com o ritmo de escolarização processado nos países de 

maior desenvolvimento económico e social. O relatório da OCDE sobre a 

situação escolar em 1995, apontava para Portugal um cenário pouco 

afortunado: 1- Apenas 9% da população portuguesa entre os 25 e os 64 anos 

de idade conclui o ensino secundário (a média da OCDE é de 40%); 2 – Apenas 

11% possui alguma formação superior (a média da OCDE é de 22%). Ora, um 

país enfraquecido em termos de formação escolar dos seus cidadãos não 

poderá nunca dar uma resposta enérgica aos novos desafios económicos e 

tecnológicos. O problema não está no desejo de mudança e na aposta no 

desenvolvimento. Nunca se mudou tanto em educação como nos últimos 20 

anos em Portugal, porém o ritmo adoptado, a capacidade de avaliação do 

desenvolvimento curricular e a falta de um política comum e interdisciplinar 

para todos os subsistemas educativos tem conduzido a sucessivos desastres 

reformistas, em particular na área da língua e da literatura portuguesas. Se 

mantivermos este rumo, no ano 2015, ainda segundo o relatório da OCDE, 

apenas 35% da população portuguesa entre os 25 e os 64 anos terá completado 

o ensino secundário, quando a maior parte dos países da OCDE terá cerca de 

80% da sua população adulta com esse nível de ensino. Relacionado com este 

cenário está naturalmente a formação de professores, que se revela 

paradoxalmente em múltiplos processos e sofre de excesso de oferta e 

insustentável diversidade de modelos de formação. Se não apostarmos na 

qualidade da formação de professores, se não soubermos preparar os 

professores para as exigências da globalização, não só permaneceremos na 

cauda da formação académica da OCDE como não teremos profissionais 

capazes de competir internacionalmente com os países mais desenvolvidos. A 

criação do Instituto Nacional de Acreditação da Formação Inicial de Professores 

(INAFOP) concentra a sua atenção nos seguintes objectivos imediatos: 

 

• Formação inicial e perfis funcionais.  

• Habilitações para a docência e demais condições de acesso à profissão 

docente. 

• Sistema de acreditação dos cursos susceptíveis de conferir habilitação 

profissional para a docência e organismo autónomo responsável por tal 

acreditação.  

 

Estamos, portanto, perante uma solução administrativa que visa pôr ordem num 

sistema complexo e saturado de modelos de formação. Contudo, a 

sobreposição de poderes, que ainda não foi eliminada, entre o INAFOP e o 
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Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAES), ambos 

reclamando os mesmos direitos sobre acreditação de cursos, deixa o mesmo 

sistema numa enorme confusão. 

     O Ensino Superior do século XXI deve assumir a formação inicial e contínua 

de professores como uma prioridade vital e deve encontrar formas de 

desenvolvimento curricular tais que possam ser partilhadas por todos aqueles  

que, no mundo lusófono, tenham a seu cargo a preparação de profissionais no 

ensino de línguas e literaturas. Os requisitos exigidos para legitimar a formação 

de professores dos ensinos básico e secundário têm que passar 

obrigatoriamente: 1) pelo número de doutores das instituições formadoras; 2) 

pelo número de mestres e doutores com formação específica nas áreas sobre que 

incidem as disciplinas dos ensinos básico e secundário. Sem estes dois requisitos 

essenciais, não é possível legitimar nenhum processo de formação inicial. O 

Ministério da Educação português avançou em tempos com a ideia de as 

universidades se associarem às escolas superiores de educação (ESEs) na 

formação de professores. Tal só pode fazer sentido se se adoptar a integração 

das ESEs nas universidades e não nos politécnicos. As ESEs podiam assim cumprir 

a sua função natural: a da formação profissional de professores, fundindo-se com 

os existentes Departamentos de Ciências da Educação, que são micro-ESEs 

dentro das universidades, e levando para o seu espaço as didácticas específicas e 

os seminários e estágios pedagógicos que funcionam nos vários departamentos. 

Todo o grande e valioso investimento na formação específica em ciências da 

educação que o grosso dos actuais docentes das ESEs realizaram seria, assim, 

dirigido para um verdadeiro processo de formação inicial de professores: 

realizado cientificamente nos departamentos específicos e completado nesse 

espaço vocacionado para a formação profissional. Não faz sentido, perante os 

desafios da globalização, continuar a apostar na divisão e departamentalização 

das escolas de formação de professores. 

     É fundamental assegurar uma certa uniformidade da formação inicial. Seria 

mesmo desejável que, no quadro da Associação das Universidades de Língua 

Portuguesa, os diferentes modelos de formação fossem discutidos e 

comparados, até se caminhar gradualmente para um modelo comum, que 

respeite naturalmente as diferenças culturais e sociais a partir da sua aplicação, 

mas com a condição de não ferir a personalidade jurídica e educativa das 

instituições formadoras, cuja autonomia de pensamento estratégico deveria 

sempre prevalecer. Curiosamente, discute-se neste momento em Portugal qual 

o modelo mais adequado, quanto à duração do curso. Possuímos em 1998 três 

modelos: 1- regime integrado de licenciatura e estágio de 4 anos, em vigor nas 
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escolas superiores de educação; 2- regime integrado de licenciatura e estágio 

de 5 anos, em vigor em algumas universidades recentes; 3- regime de 

licenciatura (4 anos) e pós-licenciatura (2 anos), em vigor nas universidades 

clássicas e na minha universidade. Este modelo parece o mais correcto, em 

teoria. Se um médico necessita de pelo menos 8 anos para se profissionalizar, 

formar um professor em 4 anos, com um mínimo de qualidade e sólida 

formação científica e pedagógica, é um princípio idealista. Se os novos 

professores de língua e literatura de hoje revelam um fraco índice geral de 

conhecimentos substanciais de língua e de literatura, a sua formação devia 

incidir sobretudo na componente científica e não na componente pedagógica, 

que chega a atingir 60% dos curricula em certas escolas de educação.  

     A formação inicial dos professores portugueses é uma das questões centrais 

em qualquer política educativa que procure aumentar e salvaguardar padrões 

de qualidade. Dentro desta questão, o lugar e o perfil do chamado estágio 

pedagógico parece-me ser de urgente reflexão. Existem hoje 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 são incompatíveis e inconciliáveis e, muito 

importante, não nos parece que exista alguma vantagem em torná-los 

compatíveis e conciliáveis. 0 primeiro formato baseia-se numa formação 

completamente integrada, inclusiva e gerida de forma homogénea; 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). 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. Será sempre um equívoco 

destacar um dos formatos, considerado-o como o mais exemplar e aquele que 

devia servir de padrão de referência. 0 segundo formato é tem sido severa e 

injustamente mente criticado por ser uma espécie de triunfo pirrónico de um 

“processo de academização que transformou a formação inicial de professores 

numa formação prevalecentemente teórica e, por vezes, de aplicação atomizada 

dos resultados da investigação, mas quase sempre afastada das preocupações 

reais da actividade dos professores nas escolas e nos territórios educativos”1. 

Parece-nos inconsequente procurar saber quem persegue o melhor modelo de 

                                                           
1 Ver projecto de recomendação do INAFOP: “A iniciação à prática profissional: a prática 
pedagógica na formação inicial dos professores” (Outubro de 2001), p. 6.  
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formação inicial de professores, uma vez provada a individualidade e 

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

atenção para os resultados muito positivos obtidos na formação inicial de 

professores no seio das universidades que possuem este formato educacional. 

     A Prática Pedagógica adoptada nas universidades com modelos integrados 

ou com modelos de pós-graduação profissionalizante, porque é entendida 

como um momento crucial de aprendizagem das competências essenciais para 

o desempenho docente, e porque é 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, é uma prática 

efectiva da função docente. Neste formato educativo, respeita-se “a criação de 

hábitos de reflexão sobre a actividade docente, bem como a sedimentação de 

atitudes de cooperaçao com os pares e de colaboração com outros actores 

sociais e educativos”,2 o que nos 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. 

     Não é naturalmente possível criar uma política comum de formação inicial e 

contínua de professores para todos os países de expressão portuguesa sem 

atender às diferentes realidades sociais e económicas. Como forma de actuação 

ideal, propunha que se reduzissem rapidamente as vagas em alguns cursos 

superlotados e/ou sem qualquer pertinência científica e profissional; propunha 

que se concentrassem todo o esforço financeiro e tecnológico nos cursos que o 

mercado de trabalho verdadeiramente necessita a curto e médio prazo. O 

cenário de necessidades profissionais no campo das línguas não é hoje o 

mesmo do cenário das décadas anteriores. Hoje a única língua estrangeira 

verdadeiramente global é o Inglês, por não faz sentido proteger cursos que não 

incluam o Inglês como língua-base e faz todo o sentido proteger e promover o 

desenvolvimento dos cursos que envolvam a combinação do Português e do 

Inglês. Tal combinação devia inclusive estender-se a outros cursos gerais, como 

já acontece, por exemplo, nos países da Commonwealth, onde é possível 

estudar Direito, Economia ou Política com uma língua estrangeira. No Reino 

Unido, os cursos de maior penetração da nossa língua são precisamente o 

Direito, a Economia e os Estudos Comunitários combinados com o Português. E 
                                                           
2 Ibid., p. 7. 
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se 90% dos licenciados em ciências sociais e humanas têm como única saída 

profissional o ensino, não faz sentido as universidades ignorarem esta realidade 

e fingirem que são apenas centros de investigação autónoma. 

  

2. A didáctica das línguas e das literaturas e as novas tecnologias 

 

A didáctica das línguas e das literaturas está ainda hoje demasiado presa à 

didáctica do manual escolar, cuja dependência é quase sempre total quer para o 

professor quer para o aluno. Prevalece a crença no pré-conceito: o manual é a 

aula, quando se devia acreditar antes que o manual é um servidor da aula de 

Português. Se acrescentarmos a esta realidade redutora, a  total arbitrariedade e 

falta de seriedade na adopção dos manuais escolares (na sua maior parte de 

qualidade muito duvidosa) no interior da maior parte das escolas (em média, 

existem 20 manuais para serem escolhidos no espaço de um mês, Maio, quando 

os professores estão sobrecarregados de tarefas administrativas e de processos 

de avaliação), é fácil perceber que a qualidade do ensino da língua e da 

literatura portuguesas não respeita os níveis de qualidade que se esperavam 

num sistema que foi sujeito a tantas reformas e contra-reformas nos últimos 

anos. Além disso, a enorme diversidade de abordagens subjectivas e 

descontextualizadas dos textos literários, sem obediência a nenhuma norma 

comum a todos os profissionais do ensino do Português, embora sempre 

respeitando as diferenças e o diálogo epistemológico sem o que não há 

verdadeira aprendizagem literária, conduz a um tipo de ensino sem lei nem grei. 

É, pois, necessário, prepararmo-nos para outro tipo de estratégias. De notar que 

não está em causa a substituição simples do manual escolar pelas novas 

tecnologias educativas, mas a necessidade de encontrar formas de diálogo 

entre as duas metodologias de ensino: a tradicional e a tecnológica. 

     A Texto Editora lançou em Portugal o conceito de net-manual, um livro 

escolar que inclui todos os endereços da Internet para cada um dos temas 

relevantes tratados. Como neste momento praticamente todas as escolas dos 

ensinos básico e secundário possuem ligação à Internet, ficam assim criadas as 

condições para que, num futuro próximo, os net-manuais possam constituir 

instrumentos hiper-activos de trabalho, com a vantagem de poderem ser 

globalizados no mundo lusófono. Não seremos o único país atento a esta 

inovação. No ano lectivo de 1998/99, França, Alemanha e Itália  introduziram 

nas suas escolas net-manuais, já com outras potencialidades acrescidas, 

antecipando o que poderá ser a escola do futuro, na era do domínio da 

sociedade de informação: os alunos utilizadores destes net-manuais (na 
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disciplina de História, para já) têm acesso aos temas curriculares on line, embora 

ainda em fase experimental. Aí é possível pesquisar audio, vídeo e texto dos 

arquivos daqueles três países, a partir da II Guerra Mundial. Este projecto, de 

nome EURODELPHES e apoiado pela Comissão Europeia, podia facilmente ser 

adaptado no quadro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa e 

da cooperação entre os diferentes ministérios da Educação dos vários países da 

CPLP. Não se trata, em nenhum dos casos descritos, de reintroduzir o manual 

único (o próprio conceito de net-manual o repudia), mas de permitir a 

circulação de informação sobre temas de interesse para a cultura lusófona. 

Desta forma, cada país podia escrever a história da sua cultura de acordo com 

os seus próprios documentos e partilhá-los com os outros povos. O utilizador 

de um net-manual assim construído interactivamente teria, entre muitas 

vantagens, a possibilidade de avaliar diferentes pontos de vista sobre um 

mesmo acontecimento histórico, político, literário ou cultural. O projecto 

EURODELPHES conta com o apoio de canais televisivos dos respectivos países. 

Também este tipo de cooperação podia ser imitado entre nós. Fica ainda a 

referência a um dos pontos fortes do projecto-ideia: os alunos e professores 

lusófonos podem realizar projectos educativos multimédia e colocá-os na Net 

ao dispor de todos os diálogos. 

     O computador, a televisão, o vídeo, a rádio e outras tecnologias são hoje 

mais do que meios de diversão cultural e, em muitos casos, funcionam como as 

verdadeiras escolas. Em inquérito recente promovido pelo Conselho Nacional 

para a Acção Social no Ensino Superior, traça-se o perfil estatístico dos 

estudantes universitários portugueses. Relevo dois factos: o estudante 

português universitário apenas lê os livros que são obrigatórios; a ocupação dos 

tempos livres exclui (em mais de 90% dos inquiridos) hábitos de leitura pessoal, 

ida a concertos, teatro ou qualquer tipo de espectáculo cultural, sendo a 

televisão e a rádio as principais actividades de lazer. A minha experiência como 

docente de cursos de graduação e pós-graduação e como coordenador 

científico da formação inicial e contínua de professores de Português confirma 

facilmente estes dados: não só o aluno de Letras resiste a ler mais do que está 

obrigado como criou hábitos de indiferença cultural que o levam, na vida activa, 

e uma vez concluída a sua licenciatura, a raramente voltar a comprar livros e 

revistas da especialidade em que se graduou. Qualquer formação contínua de 

professores tem que estar atenta a este fenómeno: hoje, o professor dos 

ensinos básico e secundário, sobretudo, não lê, não escreve, não publica — 

tarefas que julga serem da responsabilidade única do professor universitário. 
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3. A urgência de uma formação experimental de professores 

 

 Uma política forte de formação de professores deverá ser capaz de contribuir 

para uma revolução conceptual e experimental do ensino superior. Veja-se o 

caso da matemática: tem sido uma disciplina com evolução cada vez mais 

rápida, anunciando-se grandes transformações com o desenvolvimento da área 

da matemática discreta e com a cada vez maior utilização de computadores 

nesta disciplina, revolucionando os aspectos numéricos e gráficos da ma-

temática. Hoje fala-se já do nascimento da “Matemática Experimental”. Ora, 

seguindo este exemplo, seria igualmente urgente começarmos a falar de uma 

formação experimental de professores. A ideia de globalização que defendo para 

esta área, no quadro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, só 

faz sentido através da optimização das novas tecnologias da informação, 

aplicando-as ao ensino das línguas e das literaturas. Criadas as condições nas 

escolas, nos grupos de escolas ou nos centros de formação de associações de 

escolas, urge promover iniciativas consistentes de auto-formação que podem 

passar pelo recurso à Internet, como forma privilegiada de formação 

experimental. Em 1997, 500 000 portugueses acederam à Internet, o que significa 

um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Se pensarmos que a maior 

parte das escolas portugueses dos ensinos básico e secundário, politécnico e 

universitário possuem já hoje acesso à Internet, podemos dizer que a 

comunidade escolar portuguesa conta hoje não só com o acesso ao ensino 

tradicional mas também com essoutro acesso global a que podemos chamar 

ciberescola. De notar ainda que 40% dos acessos à Internet em Portugal se faz 

através das escolas e das universidades. Falta agora disciplinar e optimizar esse 

acesso global e colocá-lo, entre outras funções, ao serviço da formação de 

professores. 

A exemplo do que algumas universidades portuguesas já fazem sobretudo nas 

áreas da gestão, marketing e economia, constitui uma solução interessante as 

redes integradas de formação (RIF), que são sistemas integrados de 

comunicação que permitem, através de correio electrónico, uma interacção 

diária formando/formador. Os centros de formação de professores podiam 

facilmente montar este tipo de redes, através dos quais seria possível enviar 

informação sobre obras de referência importantes para professores ou alunos e 

divulgar mensagens com dúvidas, respostas, ou correcções. Justificar-se-ia da 

parte da tutela dos vários países lusófonos uma aposta forte neste tipo de 

ensino à distância vocacionado para a formação contínua de professores, que 
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seria de decisiva importância para todos os professores que se encontram 

deslocados dos grandes centros  urbanos. 

Num plano mais ambicioso, seria desejável que gradualmente as 

universidades portuguesas integrassem a recente Rede Temática de Formação 

de Professores (TNTEE), projecto financiado pela Comissão Europeia no âmbito 

do programa SÓCRATES/ERASMUS, e coordenado pelo Conselho de 

Investigação e Formação de Professores da Universidade de Umea na Suécia. O 

principal objectivo desta Rede é “estabelecer um forum transnacional, 

multilíngue e flexível para o desenvolvimento da formação de professores na 

Europa, unindo o maior número possível universidades e outras instituições”. 

Uma vez que a Rede está circunscrita à Europa, Portugal teria um papel 

importante de intermediário com a AULP, que, se possuísse igualmente uma 

rede temática de formação de professores, podia transferir informação e 

experiências para os países lusófonos a partir da participação europeia. O 

conceito de European School Net podia ter o ser equivalente no conceito de 

Rede Integrada Lusófona, privilegiando a investigação na formação de 

professores, comparando políticas educativas, dinamizando projectos 

educativos comuns.  

     Dos muitos exemplos isolados de inovação tecnológica ou aplicação das 

novas tecnologias ao serviço da educação, podemos citar a tentativa de criar 

uma verdadeira escola coNETiva no arquipélago da Madeira, que aproveita não 

só a comunicação pela Internet como as potencialidades da TV Cabo. Estuda-se 

a possibilidade de criação de um canal educativo, ao serviço de uma verdadeira 

universidade aberta. A sala de aula tradicional seria assim complementada pela 

sala de aula virtual, que permite o diálogo dos professores e alunos da escola 

convencional com os formadores  dos programas televisivos. O futuro da TV 

Cabo em Portugal devia privilegiar este tipo de ensino e o próprio Ministério da 

Educação devia concretizar promessas antigas no sentido de colocar a televisão 

ao serviço da educação. 

     O Centro de Investigação para Tecnologias Educativas Interactivas da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob 

a direcção do Professor Carlos Correia, tem produzido um trabalho inovador na 

área dos media interactivos que muito podia servir a formação de professores 

de Português no mundo lusófono. Aquele Centro (CITI), compreendendo a 

importância da interactividade ao serviço da educação, promoveu, no site da 

Universidade Nova de Lisboa, um curso multimédia pela Internet sobre novas 

tecnologias. Valia a pena estimular também este ensino on line, que no futuro 

será certamente um importante complemento de todo o ensino tradicional, 
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para o ensino específico do Português e da formação de professores. O mesmo 

Centro de investigação está ainda ligado a outro projecto promissor com o 

Centro de Estudos de Telecomunicações da Portugal Telecom. Já em Março 

deste ano, a Universidade Nova de Lisboa, a Portugal Telecom e a SIC 

concordaram num projecto global de enorme interesse para o mundo lusófono: 

a Televisão Interactiva das Comunidades (TIC), cuja primeira exposição pública 

foi desenvolvida durante a Expo-98. Esta é a melhor forma de unir os quatro 

milhões de portugueses espalhados pelo mundo, mas pode também servir para 

unir as universidades de língua portuguesa, com recurso, por exemplo, à 

videoconferência, no módulo que mais nos interessa directamente: educação e 

formação profissional, onde estão previstos cursos de língua portuguesa, de 

formação profissional e sabatinas (concursos e consultório). A formação 

contínua de professores, a troca de experiências científicas, a promoção de 

políticas educativas comuns, a actualização bibliográfica e videográfica dos 

professores de língua e literatura, tem aqui neste projecto um factor de 

esperança. 
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