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AS REFORMAS NECESSÁRIAS  

NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
  

 

Devemos encerrar os cursos superiores de formação de professores 

em áreas cujas saídas profissionais estão saturadas? Se o fizermos, 

contrariamos não só o princípio legítimo da liberdade de aprender e de 

adquirir formação especializada, devidamente consagrado na Constituição, 

como começaremos uma vez mais a construir um novo edifício pelo 

telhado. Em Portugal, há uma diversidade insustentável de tipos de 

formação que dão acesso à mesma graduação profissional. O caminho mais 

fácil é o de suspender todas as formações, mesmo que não se projecte 

nenhum conjunto de medidas de remediação devidamente planeadas.  

  

1. A formação de professores em contexto europeu 
 

Assumamos desde já que seguir este rumo fácil foi uma confissão da 

falência do objectivo maior traçado no PRODEP III (2000-2006), que 

apontava como prioridades no plano nacional de emprego: 1) Reduzir o 

défice de qualificação escolar e profissional da população portuguesa 

através do reforço da educação e da formação ao longo da vida; 2) Adequar 

a formação de professores através de desenvolvimento de competências 

que os habilitem no domínio do processo de ensino/aprendizagem e 

enquanto elementos intervenientes na transição dos alunos para o mundo 

do trabalho (Medida 5 – Formação de Docentes e Outros Agentes). 

Aceitemos que esta prioridade falhou, mas porque, por um lado, os 

objectivos eram demasiados universais, algo que em política nunca se é 

capaz de concretizar numa legislatura; por outro lado, no passado recente, 

assistimos em silêncio ao milagre da multiplicação dos cursos, em especial 

para todos os ciclos do ensino básico, que chegaram ao incrível número de 

266. 
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 O relatório da Comissão Europeia, The Teaching Profession in 

Europe: Profile, Trends and Concerns. Report I: Initial training and 

transition to working life of teachers in general lower secondary (Eurydice 

European Unit, Setembro 2002), que inclui o diagnóstico de todos os 

Estados-membros da União Europeia (UE), os doze candidatos e ainda a 

Islândia, Noruega e Liechtenstein, mostrou claramente que o problema do 

desemprego dos professores estava já circunscrito a Portugal, Grécia, Itália 

e Áustria, ao contrário da maior parte dos países referenciados. Como o 

envelhecimento da classe docente no maior conjunto destes países era uma 

realidade, o problema da falta de professores devia agravar-se nos próximos 

dez anos em toda a Europa. Mas não é só o índice da idade que contribui 

para este fenómeno, pois o papel social do professor, com fraca aceitação 

um pouco por todo o lado, também não ajudava nem ajuda ainda hoje a 

motivar potenciais candidatos a optarem pela docência.  

 

2.  A reforma de áreas curriculares com excesso de diplomados 
  

Nunca ficou demonstrado que Portugal precisava de suspender os 

cursos de formação de professores, nem mesmo hoje, no início do ano 

lectivo de 2007-08, quando se anunciam mais de 45 mil professores 

desempregados. Haverá outros tantos desempregados em outras áreas 

como Economia, Direito, Relações Internacionais, Química ou Gestão de 

Empresas, mas aqui ninguém fala em suspender cursos para que o mercado 

possa ter tempo de absorver os diplomados existentes. Se utilizarmos os 

dados do primeiro grande Inquérito de Percurso aos diplomados do ensino 

superior no ano 1994/95, realizado no 3º trimestre de 2001, junto de uma 

amostra de 10.000 diplomados de todas as áreas de formação (dirigido aos 

diplomados das instituições de ensino superior — universidades e 

politécnicos, públicas e privadas — de todo o território nacional), 



3 

 

promovido pelo ODES (Sistema de Observação de Diplomados do Ensino 

Superior)1, verificamos que um mês após a conclusão da licenciatura, a área 

de Educação (formação de professores) apresentava uma taxa de 

desemprego de 53,1%; o Direito, 40,7%; a área dos Serviços Sociais, 46,5%; 

as Ciências Empresariais, 36,3; a área das Ciências da Vida, 44,4. Os 

diplomados das áreas da Saúde e da Formação de Professores/Formadores 

e Ciências da Educação registaram o tempo médio de obtenção de emprego 

mais curto: 3 e 4 meses, respectivamente. Os diplomados de “Direito” 

registaram o tempo médio de obtenção de emprego mais longo: 17 meses. 

Seria justo fechar os cursos da área da Agricultura, por exemplo, só porque 

estes eram os que tinham uma taxa de desemprego mais elevada um ano 

após a sua conclusão (38,3% um mês após curso terminado, +7.9% um ano 

depois)? Aplicando a lógica da saturação da oferta de emprego nestas áreas, 

fechando o acesso a tantas licenciaturas, o País deixaria de formar 

indivíduos em áreas-chave para o seu desenvolvimento.  

 O quadro seguinte (1) foi obtido pelo o Instituto Nacional de 

Estatística, para o 2º trimestre de 2007,  e diz respeito ao número de 

desempregados em Portugal nesta altura.  

                                                           

1 “O ODES é um sistema de observação desenvolvido em parceria entre o MTS 
(através do INOFOR - Instituto para a Inovação na Formação – e o DETEFP – 
Departamento de Estatística do trabalho, Emprego e Formação Profissional) e o 
ME (através da DGEsup – Direcção Geral do Ensino Superior- e do DAPP - 
Departamento de Avaliação, Prospectiva e Planeamento), que visa recolher, 
analisar e difundir informação relativa ao período que decorre entre a saída do 
Ensino Superior (Universitário e Politécnico) dos diplomados e a obtenção de um 
emprego.” (O texto esteve disponível em 2002, no site do INOFOR, em 
<http://www.inofor.pt/projectos/percursos/index.htm>; entretanto, o Instituto 
foi extinto.) 
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População desempregada à procura de novo emprego (Série 1998 - N.º) por Sexo e Último sector de 
actividade - Período de referência dos dados: 2.º Trimestre de 2007 
Local de residência: Portugal 
Sexo Último sector de actividade N.º(milhares)  

HM Total 386,1 

Agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca 11,9 
Indústria, construção, energia e água 171,6 

Serviços 202,6 

H Total 173,6 

Agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca 4,4§ 
Indústria, construção, energia e água 95,3 

Serviços 73,9 

M Total 212,5 

Agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca 7,5§ 
Indústria, construção, energia e água 76,3 

Serviços 128,7 

Quadro 1: População desempregada à procura de novo emprego (Série 1998 - N.º) por Sexo e Último 
sector de actividade - Trimestral; INE, Inquérito ao Emprego 

Última actualização destes dados: 17 de Agosto de 2007 

Quadro obtido em http://www.ine.pt 

 

Admitindo que os professores são uma parte significativa dos 

202,600 desempregados na área dos serviços, por uma questão de 

coerência, teríamos de exigir também a suspensão de cursos que formem 

indivíduos para a área da “Indústria, construção, energia e água”, com 

171,600 desempregados. Numa sociedade moderna, onde as políticas de 

ensino tenham sempre em vista o futuro próximo e o futuro longínquo, 

programa-se e legisla-se com visão progressista. Não tenho conhecimento 

de que uma nação alguma vez tenha tentado a solução de suspensão total 

de cursos de formação de professores, muito menos com resultados 

positivos demonstrados. Pelo contrário, nos países da Europa do Norte, no 

preciso momento em que enfrentaram o problema de excesso de 

licenciados na área de Educação, não fecharam cursos mas antes 

preferiram reforçar os contingentes das escolas básicas, diminuindo o 

número de alunos por turma. Trata-se de investimento na qualidade e não 

de despesismo funcional. Ainda assim, por exemplo, o Reino Unido e a 
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Suécia debatem-se até hoje (em 2007) com falta de professores 

qualificados.  

 

 
3. O argumento da sobrelotação das turmas e sua relação com a 

empregabilidade e a qualidade de ensino 
 

 

Recentemente (Setembro de 2007), perante a hipótese de Portugal 

precisar de aumentar o número de turmas e assim o número de horários 

disponíveis, ajudando a empregar muitos mais professores, a Ministra da 

Educação portuguesa apresentou em sua defesa o argumento de que, 

segundo dados da OCDE, Portugal é o país com menor número de alunos 

por cada professor no 1º ciclo (11), ao passo que na Holanda e na Irlanda o 

rácio é 16 e 18, respectivamente. No Ensino Secundário, as escolas 

portuguesas têm em média 7 alunos por cada docente.2 Estes dados são 

muitos importantes, porque deles depende a defesa de uma política de 

formação de professores mais intensa ou mais reduzida, adequada, 

portanto, às necessidades do sistema educativo. O relatório da OCDE 

“Education at a Glance 2006”3 refere estes números para Portugal, mas não 

sabemos qual foi a fonte do Ministério da Educação que permitiu chegar a 

um rácio inverosímil para quem conhece as escolas portuguesas. Pode ser 

enganador fazer propaganda de que o Ensino Secundário português tenha 

uma média de 7,3 alunos por professor. O critério da OCDE parte do rácio 

professor/estudante, porém esse critério não avalia exactamente o número 

real de estudantes por turma, porque nesse rácio contabilizam-se todos os 
                                                           

2 Ver declarações da Ministra da Educação à imprensa, publicadas no jornal Público em 
3-9-2007.  

3 Ver 
<http://www.oecd.org/document/52/0,3343,en_2649_34515_37328564_1_1_1_1,00.html> – 
consultado em Setembro de 2007. 
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professores do sistema e o grosso dos estudantes por instituição. O 

problema do tamanho real das turmas não pode ser avaliado por esse 

indicador. 

A tabela D2.2 do Relatório, sobre este indicador, mostra a situação 

em 2004: 
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Table D2.2 Ratio of students to teaching staff in educational institutions (2004)4 
By level of education, calculations based on full-time equivalents 

Pre-primary 
education 

Primary 
educatio

n 

Secondary education 
Post-

secondar
y non-
tertiary 

education 

Tertiary education 

Students 
to 

contact 
staff 

(teacher
s and 

teachers 
aides) 

Student
s to 

teaching 
staff 

Lower 
secondar

y 
education 

Upper 
secondar

y 
education 

 

All 
secondar

y 
education 

 

Tertiary
-type B 

Tertiary-
type A and 
advanced 
research 

programme
s 

All 
tertiary 

educatio
n 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

OECD countries   
                  

Australia m   m   16,4   x(6)   x(6)   12,3   m   m   15,5   m   

Austria 14,7   17,4   15,1   10,4   11,0   10,7   9,8   6,6   16,1   14,8   

Belgium 15,6   15,6   12,9   10,6   9,2   9,6   x(5)   x(10)   x(10)   19,4   

Canada m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   

Czech Republic 11,6   13,4   17,9   13,5   12,6   13,1   17,9   17,6   18,0   17,9   

Denmark m   6,9   x(4)   11,3   m   m   m   m   m   m   

Finland m   12,7   16,3   10,0   16,2   13,1   x(5)   x(5)   12,4   12,4   

France m   18,8   19,4   14,1   10,3   12,1   m   13,0   19,4   17,8   

Germany 10,5   13,9   18,8   15,6   13,9   15,1   14,9   13,3   12,6   12,7   

Greece 12,7   12,7   11,3   8,2   8,4   8,3   7,0   23,2   31,7   28,1   

Hungary m   10,5   10,7   10,2   12,3   11,2   12,7   23,5   15,3   15,6   

Iceland 7,3   7,3   x(4)   11,4   11,1   11,3   n   x(10)   x(10)   10,9   

Ireland 10,3   14,0   18,3   x(6)   x(6)   14,3   x(6)   14,0   13,5   13,7   

Italy 12,5   12,5   10,7   10,3   11,5   11,0   m   5,1   22,5   21,6   

Japan 17,0   17,7   19,6   15,3   13,2   14,1   x(5, 10)   8,5   12,3   11,0   

Korea 20,8   20,8   29,1   20,4   15,9   17,9   a   x(10)   x(10)   25,2   

Luxembourg m   m   m   x(6)   x(6)   9,0   m   m   m   m   

Mexico 28,3   28,3   28,5   33,7   25,2   30,3   a   13,3   15,2   15,1   

Netherlands m   x(3)   15,9   x(6)   x(6)   15,8   x(6)   x(10)   x(10)   13,6   

New Zealand 9,4   9,4   16,7   17,3   12,5   14,7   11,6   11,7   16,9   15,2   

Norway m   m   11,9   10,5   9,6   10,0   x(5)   x(10)   x(10)   12,0   

Poland m   m   m   m   m   m   m   m   18,5   m   

Portugal m   16,5   11,1   10,0   7,3   8,4   m   x(10)   x(10)   13,5   

Slovak Republic 12,5   12,5   18,9   13,9   14,2   14,0   9,4   10,2   11,0   10,9   

Spain 13,9   13,9   14,3   12,9   8,0   10,8   a   7,4   13,3   11,7   

Sweden 10,9   11,2   12,1   11,9   14,0   12,9   23,4   x(10)   x(10)   9,0   

Switzerland m   18,2   14,3   11,2   11,1   11,2   m   m   m   m   

Turkey 18,7   18,7   26,5   a   16,9   16,9   a   55,6   13,4   16,8   

United Kingdom 17,4   17,6   21,1   17,1   12,3   14,4   x(5)   x(10)   x(10)   17,8   

United States 11,9   14,5   15,0   15,2   16,0   15,5   21,5   x(10)   x(10)   15,8   

OECD average 15,2   14,8   16,9   13,7   12,7   13,3   12,8   15,9   16,3   15,5   

EU19 average 13,0   13,8   15,3   12,0   11,5   12,0   13,6   13,4   17,0   15,7   
PARTNER 
COUNTRIES                     

Brazil m   18,3   23,5   18,8   18,3   18,6   a   x(10)   x(10)   13,3   

Chile m   21,4   27,1   44,3   26,8   33,3   a   m   m   m   

Israel 30,2   30,2   16,9   14,1   12,2   13,0   m   m   m   m   

Russian Fed. m   m   17,0   x(6)   x(6)   10,3   x(6)   11,7   14,0   13,4   

                                                           

4 Fonte: OECD. <http://www.oecd.org/edu/eag2006>. Com supressão de notas. 
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O relatório da OCDE conclui que uma turma mais pequena não é 

sinónimo de uma melhor turma: 

 

Os resultados mostram que não há uma correlação directa entre o 
ratio professor/aluno. Há 30 estudantes ou mais por turma no Japão, 
na Coreia e no México, no Brasil, Chile e Israel, contra 20 ou menos 
na Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Suíça e Federação Russa, mas 
somente 2,7% dos estudantes no Luxemburgo, por exemplo, fazem 
parte do melhor grupo na escala de matemáticas do PISA, em 
comparação com os 8,2% do Japão. A interacção entre os professores 
e estudantes também é influenciada pelo número de turmas ou de 
alunos pelos quais o professor é responsável; pela matéria 
leccionada; a distribuição do tempo do professor entre o ensino e 
outras tarefas; o agrupamento de alunos nas turmas; e a prática do 
trabalho de equipa.5 

 
 

Temos aqui várias argumentações contraditórias. Resumindo-as: 

 

1. É preciso aumentar o número de turmas, diminuindo o número 

de alunos por turma, o que permite: 

a. Melhorar a qualidade de ensino; 

b. Aumentar a oferta de horários e, consequentemente, de 

postos de trabalho para os professores. 

2. Não é possível diminuir o número de alunos por turma, porque 

Portugal já tem um rácio docente/aluno muito bom, em termos 

europeus, logo seria um desperdício económico promover o 

aumento de postos de trabalho que dessa medida nasceriam. 

3. Não está demonstrado que a diminuição de alunos por turma seja 

um factor que promove a qualidade de ensino e o seu sucesso, 

                                                           

5 Disponível em: < http://www.oecd.org/dataoecd/31/34/37393599.pdf>, com os 
indicadores de 2006 – consultado em Setembro de 2007. 
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porque em  muitos países com turmas grandes há um elevado 

sucesso escolar e em outros países com turmas pequenas esse 

mesmo sucesso não é conseguido. 

  

Uma solução sensata obrigaria a alcançar um compromisso entre as 

posições contraditórias. Uma turma pequena terá sempre mais 

probabilidades de sucesso escolar do que uma turma grande, por mais que 

as estatísticas possam provar o contrário, porque estas não consideram as 

condições de trabalho, a educação prévia dos alunos, a motivação, o apoio 

da família, a capacidade extraordinária que é exigida ao professor para 

trabalhar ao mesmo tempo com alunos num grupo com ritmos de 

aprendizagem muitos diferentes entre si, etc. As razões económicas nunca 

deviam ser obstáculo a que uma tal política de reorganização do espaço 

escolar pudesse ser ensaiada, para mais num país como Portugal que detém 

elevados índices de abandono escolar (36% em 2007), de desmotivação de 

professores e estudantes, de abandono do sistema educativo e dificuldades 

de aprendizagem de matérias essenciais. Entenderia a posição do 

Ministério da Educação se vivêssemos em outro país. Uma turma de 30 

alunos pode ter êxito no Japão ou na Coreia, mas nesses países os 

problemas da indisciplina, da desmotivação e das condições de trabalho 

não se colocam da mesma forma. Num país com tais problemas, reduzir o 

número de alunos por turma será sempre uma medida urgente e eficaz, 

que nenhum orçamento geral pode negligenciar. 

Mas há formas de conseguir privilegiar a redução do número de alunos 

por turma, sem sacrificar grandemente o orçamento de um Ministério da 

Educação. Entre essas medidas, contam-se:6 

                                                           

6 O exemplo que sigo inspira-se no documento “Class Size Reduction: Lessons Learned 
from Experience” (<http://www.wested.org/policy/pubs/full_text/pb_ft_csr23.htm> – 
consultado em Setembro de 2007 –, onde se conclui: “Hiring more teachers and creating 
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1. Redireccionar a política de redução de número de alunos por turma 

(idealmente, um máximo de 15 alunos e não 28 como estipula 

actualmente a lei portuguesa) para as escolas com maior incidência 

de insucesso escolar e com uma população estudantil mais numerosa 

e/ou eclética, introduzindo currículos alternativos e 

complementares, de acordo com o perfil da escola e da comundidade 

em que está inserida; 

2. Flexibilizar os objectivos de ensino e as metas de aprendizagem 

nessas turmas/escolas, de forma a que, gradualmente, se possam 

atingir metas mais ambiciosas; 

3. Recolher fundos próprios e/ou comprometer as autarquias e as 

comunidades escolares no sentido de reforçar ou repensar o 

financiamento dessas escolas, a quem seria reconhecida uma 

autonomia especial para recrutar os docentes necessários ao 

projecto, de preferência os mais motivados para trabalhar com 

pequenos grupos. 

4. Redimensionar as turmas adequando-as ao perfil das disciplinas: as 

disciplinas básicas devem ter obrigatoriamente grupos pequenos, 

mas as disciplinas secundárias podem ter turmas maiores; por 

exemplo, um grupo de docentes especialistas nas disciplinas 

principais ensinam turmas de 15 alunos durante 50% do dia lectivo, 

ao passo que as disciplinas secundárias são ensinadas em grupos de 

25 alunos no restante tempo lectivo diário. 

 

                                                                                                                                                                          

more classrooms is an expensive way to gain the benefits of smaller classes. Alternative 
ways of funding CSR can help contain the costs.” 
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Há muitos estudos internacionais que vão no sentido contrário das 

estatísticas da OCDE.7 Pode-se argumentar que nem sempre tais políticas 

provam ser eficazes. Por exemplo, no Estado da Califórnia pôs-se em 

prática uma política de redução do número de alunos por turma. O 

resultado é descrito por Russell P. Chuderewicz: 

 

California’s first year of implementation, for which staffs had almost 

no time to plan, required hiring 18,400 new teachers. Half were 

inexperienced; 30 percent were uncredentialed; and 21 percent were 

hired on emergency permits, meaning they had college degrees and 

had passed a competency test, but lacked any preparation for 

teaching. Finding 18,000 new classrooms meant turning libraries, 

music rooms, computer and science labs, childcare centers, faculty 

lounges, and even stages in auditoriums into primary classrooms, 

either temporarily or permanently.8 

e concluem que a relação custo-benefício não compensa ao adoptar-se uma 

medida como esta. 

Nos Estados Unidos, o denominado projecto STAR9 indicou algumas 

vantagens das turmas pequenas para alunos de 3 a 9 anos, diferenças que 

                                                           

7 Veja-se, por exemplo, estudos como “Class Size Reduction: Lessons Learned from 
Experience” (< http://www.wested.org/policy/pubs/full_text/pb_ft_csr23.htm>)  e “Does 
Smaller Class Size Improve Student Performance? A Brief Review of the Empirical 
Literature”, (<http://www.fiu.edu/orgs/cea/documents/classsize_rschud.doc>) – 
consultados em Novembro de 2007. 
 
8 “Does Smaller Class Size Improve Student Performance? A Brief Review of the 
Empirical Literature”, (<http://www.fiu.edu/orgs/cea/documents/classsize_rschud.doc>) 
–  consultados em Novembro de 2007. 

9 The Student/Teacher Achievement Ratio (STAR) was a four-year longitudinal class-size 
study funded by the Tennessee General Assembly and conducted by the State 
Department of Education. Over 7,000 students in 79 schools were randomly assigned 
into one of three interventions: small class (13 to 17 students per teacher), regular class 
(22 to 25 students per teacher), and regular-with-aide class (22 to 25 students with a full-
time teacher's aide).  Classroom teachers were also randomly assigned to the classes they 
would teach. The interventions were initiated as the students entered school in 
kindergarten and continued through third grade. The analysis of academic achievement 
consistently and significantly demonstrated the advantage of small classes over regular 
size classes and regular sized classes with a teaching assistant. As Jeremy Finn and C.M. 
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em idades superiores tendiam a desaparecer. 10 A Califórnia dedicou mil 

milhões de dólares a este programa destinado a reduzir o número de 

alunos por aula, o que exigiu contratar mais professores e ampliar as 

instalações escolares. Valeu a pena? No estudo "Carry-over Effects of Small 

Classes", J. D Finn, B. D. Fulton, J. B. Zaharias, e B. A. Nye concluíram: 

 

The results of Project STAR show clearly that average pupil 
performance in the primary years can be increased (with reduced 
class size) by approximately one fourth to one third of a standard 
deviation without the introduction of new materials or curricula and 
without retraining the teachers." They also stated that in contrast to 
other education reforms that focus on specific subject areas and 
generally require some reorganization of course content, teaching 
strategies, and/or class scheduling "the effects of reduced-size classes 
were found on every achievement measure administered in Project 
STAR... To realize performance gains as extensive as this through any 
combination of student grouping, individualized instruction, or 
tutoring would be both difficult and expensive, if it were even 

                                                                                                                                                                          

Achilles stated in the American Educational Research Journal (Fall 1990), ‘This research 
leaves no doubt that small classes have an advantage over larger classes in reading and 
math in early primary grades.’” (site do projecto: <http://www.heros-inc.org/star.htm>). 

10 O mesmo fenómeno pode ser estudado a nível universitário. Por exemplo, Jack Keil e 
Peter J. Partell, no estudo “The Effects of Class Size on Student Performance and 
Retention at Binghamton University” (1999), concluíram:  “New York, like many other 
states, has had a call to increase faculty productivity. One proposed way to do this is to 
increase class sizes. Many oppose this measure, arguing that class size is a quantitative 
measure of productivity that does not include qualitative factors. We analyze the effect 
of class size at Binghamton University in two important areas: student performance and 
student retention. First, we find that increasing class size has a negative effect on student 
achievement. The model predicts that a student in a class of 5 has a probability of 
receiving an A of .52. This is 2.4 times higher than a student in a class of 290 students, 
where the predicted probability of receiving an A is .22. Furthermore, we find that 
increasing class size lowers student achievement at a decreasing rate. This means that 
adding 10 students to a class of 10 has a larger negative impact on grades than adding 10 
students to a class of 200. Second, we find that increasing average class size decreases the 
likelihood of a student returning to Binghamton. The model predicts that a student with 
an average class size of 20 has a .97 probability of returning to the University, whereas a 
student with an average class size of 240 has a probability of returning of only .80. 
However, unlike student achievement, increasing class size lowers student retention at 
an increasing rate. This means that adding 10 students to an individual’s average class 
size of 200 has a greater negative effect than adding 10 students to an average class size 
of 10.” (disponível em:  <http://buoir.binghamton.edu/papers/Class_size_jkpp1997.pdf>). 
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possible to implement or maintain such an approach". In 
summarizing their fourth grade findings, the authors stated that 
"Significant achievement advantages in a broad range of content 
areas were maintained one full year after the small classes were 
disbanded. Further, there is evidence that pupils who had attended 
small classes became more assertive in classroom participation 
behavior in comparison to their peers who attended regular size 
classes".11 
 

 Há, pois, benefícios reais que não estão garantidos à partida, mas que 

são indicadores importantes, colhidos por experiências concretas e não por 

estatísticas governamentais. Portugal não tem nada a perder se seguir o 

mesmo caminho. Se por um lado a qualidade de ensino podia ser 

melhorada, por outro lado criar-se-ia um modelo de ensino que obrigaria à 

redefinição do próprio modelo de formação de professores e sua 

consequente política de recrutamento. A redução do número de alunos por 

turma em especial no Ensino Básico (do 1º ao 6º anos em particular) devia 

ser um pilar central de qualquer política educativa. 

  

                                                           

11 Peabody Journal of Education, vol. 67, nº 1, Fall 1989, p. 75-84. 
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4. A acreditação falhada dos cursos de formação inicial de 
professores 

 

Com todos os seus defeitos, o Instituto Nacional de Acreditação da 

Formação de Professores, criado pelo Decreto-Lei n.º 290/98, de 17 de 

Setembro, podia ter ajudado a racionalizar a acreditação de todos os cursos 

de formação inicial de professores, mas optou-se pela sua extinção em 

2002, suspendendo os processos de acreditação em curso. Portugal vai 

sempre precisar de formar professores, o que não precisava nem precisa é 

de formar 6000 profissionais por ano. Teríamos de apostar na qualidade da 

formação e não na quantidade, o que também se mede por uma aposta real 

na gestão dos recursos humanos das escolas dos Ensinos Básico e 

Secundário.  

As faculdades que tinham/têm cursos de formação inicial integrados 

nas licenciaturas deviam ter oferecido este percurso apenas de acordo com 

numeri clausi restritos, chamando a atenção para outras possibilidades de 

formação que se podem combinar nas áreas das humanidades; as 

faculdades e institutos que não tinham/têm modelos integrados deviam ter 

feito uma racionalização rigorosa dos seus cursos, mantendo uma oferta 

mínima de qualidade, mas não fechando nunca a porta a quem desejasse 

realmente e tivesse vocação para ser professor; as escolas superiores de 

educação, cuja existência dependeu quase sempre exclusivamente da 

formação inicial e da formação complementar de professores, deviam ter 

revisto a sua vocação nesta área e deviam ter criado um acesso mais 

limitado, não contribuindo, como o fizeram durante os últimos 15 anos, 

para a triplicação da oferta de profissionais para a docência no ensino 

básico, uma vez que só muito recentemente ajustaram os numeri clausi. 

Não é sequer preciso trazer aqui o exemplo de outros países: nas 

décadas de 1960-70, não formámos os professores de que precisávamos. O 
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resultado foi uma globalização pela negativa do acesso à docência durante 

as décadas de 1980 e 1990: indivíduos das mais diversas formações médias 

entraram no sistema, adaptaram-se habilitações superiores díspares a uma 

realidade caótica e todo o quadro de professores profissionalizados foi 

descaracterizado. Hoje temos excesso de profissionais nos diferentes 

grupos de docência, porque nesse tempo efectivaram-se indivíduos sem 

formações adequadas à especificidade das disciplinas que ensinavam e 

ainda ensinam, porque a lei vigente os protege anacronicamente. 

 Ficou sempre por demonstrar que tal política tinha em atenção as 

flutuações das reformas dos docentes. Como saber se amanhã um 

contigente alto de docentes atinge a idade da reforma? Sabe-se, sem rigor, 

que em 2004/05, a previsão demográfica apontava para um crescimento do 

número de alunos e para um aumento do número de reformas de docentes. 

Estaria então o País preparado para cobrir a necessidade de formar mais 

professores se entretanto suspendesse ex abrupto os cursos de formação 

inicial? Só um planeamento rigoroso podia evitar esta possibilidade de 

rotura, o que não é compatível com pressas políticas. O Canadá, por 

exemplo, conseguiu reduzir a taxa de desemprego dos docentes para 2.7 em 

1998, segundo a Federação dos Professores Canadianos, à custa, em grande 

parte de incentivos à reforma antecipada. É uma outra solução possível 

para uma profissão que a nossa sociedade devia compreender (e está longe 

dessa compreensão) ser de desgaste rápido. É quase desumano exigir a um 

professor 36 anos de serviço docente para se poder reformar. Se se 

reduzisse este limite para os 30 anos e se se fizesse acompanhar esta 

medida por um planeamento rigoroso das necessidades profissionais do 

País no sistema de ensino, muitos problemas se resolveriam de uma só vez. 

 Qualquer grande reestruturação nesta área passará sempre — e isto 

não é nenhuma descoberta científica, uma vez que os países mais 

desenvolvidos o fazem há décadas — por uma racionalização e/ou 
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contenção do acesso ao Ensino Superior nos cursos em que as saídas 

profissionais estejam saturadas. Tal só é possível depois de (1) uma 

avaliação séria de todas os cursos (as avaliações realizadas pelo Conselho 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior, também entretanto extinto, 

nunca trouxeram resultados consequentes); (2) uma acreditação séria de 

todas as formações, o que estava já a ser feito pelo extinto INAFOP para os 

cursos de Educadores de Infância e 1º Ciclo e foi abruptamente 

interrompido pela extinção sem aviso prévio daquela estrutura. Mesmo que 

ambas as tarefas tenham ficado nas mãos da Direcção-Geral dos Recursos 

Humanos da Educação (DGRHE), de acordo com a Lei Orgânica do 

Ministério da Educação (Decreto-Lei n.º 208/2002 de 17 de Outubro), o 

imenso trabalho de todas as instituições formadoras de professores, que 

pela primeira vez começavam a discutir os seus problemas e a concordar 

com uma política de reordenação dos cursos de formação inicial, acabou 

por se perder sem rasto visível. O diploma Padrões de Qualidade para a 

Formação Inicial de Professores12 foi uma conquista importante, resultado 

de um amplo debate nacional, que entretanto se anulou. Como a proposta 

do Governo para reformar o Regime Jurídico do Desenvolvimento e 

Qualidade do Ensino Superior não esclarecia este ponto fundamental,13 

                                                           

12 “Os Padrões de Qualidade da Formação Inicial de Professores constituem, nos termos 
do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 194/99, de 7 de Junho, referência para o processo de 
acreditação dos cursos que habilitam profissionalmente para a docência na educação 
básica (incluindo a educação de infância) e no ensino secundário. Estes padrões 
constituem um conjunto de critérios em função dos quais será apreciado o nível de 
adequação dos cursos às exigências do desempenho docente. (...) Incidem nos seguintes 
domínios: 1. Objectivos profissionais, coordenação e regulação do curso; 2. Colaborações 
e parcerias para o desenvolvimento do curso; 3. Currículo do curso; 4. Selecção e 
avaliação dos formandos e certificação da qualificação profissional; 5. Pessoal docente e 
não docente e recursos materiais.” (Deliberação 1488, INAFOP 2000; DR de 15-12-2000, 2ª 
série). 

13 A actual Lei Orgânica do Ministério da Educação reserva apenas competências gerais 
sem programa à vista para os cursos de formação de professores. No artigo 18º, 2, 
compete à DGRHE, entre outros; d) Identificar os perfis de desempenho profissional, as 
condições habilitacionais e as qualificações profissionais para a docência, requeridos pela 
dinâmica da acção educativa na escola; e) Definir os padrões de qualidade da formação 
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ficámos ainda mais apreensivos quando esta mesma proposta identificava o 

processo de avaliação com o processo de acreditação, confundindo-os 

despropositadamente, como se a articulação natural que deve existir entre 

ambos fosse uma regra e não um método de trabalho.  

Umas das mais interessantes conclusões do já citado relatório da 

Comissão Europeia, The Teaching Profession in Europe: Profile, Trends and 

Concerns. Report I: Initial training and transition to working life of teachers 

in general lower secondary, diz respeito à necessidade de implementar 

políticas de formação de professores com padrões de qualidade elevados e 

cada vez mais rigorosos :  

 

Besides the selection of candidates, matters relating to the 
training curriculum itself will no doubt also be more tightly 
controlled. In Europe, major changes in the actual content of initial 
training, in terms of the skills that teachers should acquire, are to be 
expected in the next few years. (…) The greatest disparities between 
countries and within individual countries are to be found in two 
essential components. The relative share of professional training 
(theoretical and practical teacher training) in training as a whole 
varies from one country to the next and within individual countries. 
The same variation is observable in the minimum skills expected of 
teachers in certain areas that have become gradually essential to 
their occupational activity. Admittedly, many national policies 
stipulate that training institutions should devote at least a minimum 
amount of time to professional training. However, in over half of the 
countries, less than 25 % of training is concerned specifically with 

                                                                                                                                                                          

inicial de professores e o processo de acreditação da formação inicial, contínua e 
especializada destes, bem como o processo de certificação externa da qualificação 
profissional para o exercício de funções docentes; f) Identificar as necessidades de 
formação inicial, contínua e especializada do pessoal não docente das escolas, elaborar 
programas orientadores dessa formação e acreditar as acções de formação. (Decreto-Lei 
n.º 208/2002 de 17 de Outubro). 
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teaching skills. Indeed, in some countries, institutions have complete 
autonomy in this area.14 

 

Mas Portugal resolveu pela via burocrática o problema da 

acreditação de cursos de formação de professores. Que resultados se 

conseguiram pela Lei Orgânica do Ministério da Educação e consequente 

atribuição à Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação de tais 

competências? Até hoje, a acreditação destes cursos por esta instituição 

simplesmente é inexistente. O cenário complica-se agora quando o 

Conselho de Ministros de 23 de Agosto de 2007 aprova na sua versão final o 

decreto-lei que cria a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior, entidade que substitui o CNAVES, mas com competências que 

incluem todos os cursos de formação inicial de professores que as 

instituições de Ensino Superior e Politécnico oferecem. A esta sobreposição 

política e administrativa com duas entidades com competência nas 

mesmas matérias o Governo não deu até hoje uma resposta. Trataremos 

deste problema mais à frente. 

  

                                                           

14 Disponível em: 
<http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/037EN.pdf> – consultado 
em Setembro de 2007. 
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5.  O problema da irracionalidade legislativa das 
habilitações para a docência 

 

 Durante os últimos quinze anos em que estive ligado à formação de 

professores de Português e de Inglês na Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, insisti sempre nos caminhos 

prioritários que devíamos seguir para racionalizar a oferta dos cursos de 

formação de professores: 1) Correcção urgente do quadro de habilitações 

para a docência, regulamentado por diploma de 1984 e nunca ajustado às 

reformas curriculares que todas as instituições formadoras de professores 

desenvolveram desde então (problema que ficou resolvido pela publicação 

do Decreto-Lei nº27/2006); 2) Manutenção da formação de professores nas 

instituições formadoras, mas com contingentes mínimos de formandos, 

criando numeri clausi no acesso a este tipo de cursos. A primeira medida 

corrigiria uma situação que durante mais de 20 anos foi responsável por 

uma globalização negativa do acesso ao ensino do Português e das línguas 

estrangeiras, uma das áreas mais sensíveis nesta questão. O infeliz 

Despacho Normativo 32/84 continha o elenco das habilitações próprias e 

suficientes para o 2.º e 3.º ciclos dos Ensinos Básico e Secundário e foi 

criado à revelia da reforma curricular realizada nas faculdades de letras e 

de ciências sociais e humanas para as licenciaturas em Línguas e 

Literaturas Modernas (L.L.M.), que vieram substituir as designações 

filológicas tradicionais subdivididas em três grupos (Português, Latim e 

Grego; Português e Francês; Inglês e Alemão). Desde essa altura, todos os 

licenciados nas novas áreas e variantes tiveram que conquistar 

gradualmente, à custa de mais de uma dezena de despachos e portarias 

rectificativos, o direito à habilitação própria para a docência naqueles 

níveis de ensino num cenário babélico nunca visto. Desde 1984 que os 

licenciados em L.L.M. tiveram dificuldade em compreender esta situação. 
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Um licenciado em Estudos Portugueses e Ingleses, por exemplo, não tinha 

habilitação própria para leccionar Inglês no Secundário e tinha apenas 

habilitação própria de 3º escalão no grupo de Português, Latim e Grego; 

contudo, um licenciado em Estudos Ingleses e Franceses tinha habilitação 

própria de 1º escalão no grupo de Português e Francês, sem nunca ter 

estudado disciplinas de Português na sua licenciatura; um licenciado em 

Estudos Portugueses, que não estudava línguas estrangeiras na sua 

formação inicial, podia, por sua vez, ensinar Inglês ou Francês no 2º ciclo; 

indivíduos que nunca estudaram literatura ou linguística portuguesa 

podiam ensinar Português, quer nos 2º e 3º ciclos quer mesmo no 

Secundário, em certas condições. Aqui se incluiam todos os licenciados em 

História, Ciências Antropológicas e Etnológicas, Direito, Filosofia, Relações 

Internacionais, Ciências da Comunicação, Teologia, etc., todos professores 

de Português, muitos com lugar no quadro e inclusive com estágio 

pedagógico feito nesta disciplina. Em particular no 2º ciclo, existe ainda 

uma percentagem elevadíssima de professores de Português com estas 

habilitações de base. Segundo dados da Federação Nacional dos 

Professores (Fenprof), no concurso nacional de 2002-03, na lista dos grupos 

disciplinares mais problemáticos apareceram, nos três primeiros lugares, o 

8º Grupo A (Português, Latim e Grego), com 3025 docentes sem colocação, 

seguido do 9º Grupo (Inglês/Alemão), com 2688 não colocados e 8º Grupo 

B (Português/Francês), com 2104. Durante os últimos quinze anos, 

ninguém se importou com o erro histórico de, por um lado, continuarmos 

a legitimar uma ordenação filológica dos grupos de docência, por outro 

lado, multiplicando descontroladamente a oferta de cursos Línguas e 

Literaturas Modernas, que existem em todas as escolas superiores de 

educação públicas e privadas, muitos institutos superiores de línguas e 

afins, e em todas as faculdades de letras ou de ciências sociais e humanas. 

Nos últimos quinze anos, até às primeiras reformas acordadas para o 
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cumprimento do processo Bolonha, ainda em curso, nenhuma instituição 

adaptou o acesso a estes cursos de forma a acompanhar estrategicamente o 

desenvolvimento sustentado do País. O pior é que não foi possível corrigir 

os erros da história e garantir um lugar a todos os novos profissionais, a 

quem sempre tivemos de explicar que, apesar da caducidade dos modelos 

curriculares filológicos, a lei vigente de 1984 a 2002 os obrigou, sem outro 

remédio, a arrumarem-se em um dos três grupos clássicos.  

A história recente do problema talvez se possa iniciar com a muito 

discutível correcção à Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 115/97, de 

19 de Setembro), que contribuiu negativamente não só para a massificação 

de professores profissionalizados como introduziu graves desigualdades 

profissionais no sistema: um professor com 4 anos de formação no Ensino 

Politécnico ficava profissionalizado, enquanto um professor do sistema 

universitário necessitava de 5 ou 6 anos para atingir o mesmo patamar. 

Esta circunstância passou despercebida no supracitado relatório da 

Comissão Europeia, The Teaching Profession in Europe: Profile, Trends and 

Concerns. Report I: Initial training and transition to working life of teachers 

in general lower secondary, onde se descreve a situação portuguesa dos 

cursos de formação de professores como tendo uma média de 5-5 ½ anos 

de duração (p. 21), o que certamente não é verdade para as dezenas de 

cursos oferecidos nos modelos do ensino superior politécnico. Após esta 

formação inicial, o sistema educativo tratou de igual forma, perante os 

concursos nacionais e a carreira, profissionais com formações tão díspares, 

quando teria sido tão mais fácil que para cada nível de ensino se tivessem 

concentrado esforços no sentido de adaptar a especificidade das formações 

iniciais às escolaridades para que habilitam directamente, privilegiando-se 

a qualidade da formação de professores dirigida para um público-alvo bem 

definido. Ao mesmo tempo, as universidades clássicas não souberam nunca 

adaptar verdadeiramente os seus cursos de licenciatura aos padrões de 
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qualidade que se exigem num curso dirigido para a profissionalização para 

a docência. Quase todas adoptaram soluções curriculares ad hoc, 

contribuindo também para a descaracterização deste tipo de cursos. 

 
 

6.  Reformas laterais não cumpridas nos cursos de 
formação de professores 

 

 Há um conjunto de questões laterais que deviam obrigatoriamente 

acompanhar qualquer reforma no sector e que até 2007 não tiveram 

qualquer tipo de acção visível: 

1) Salário médio dos professores. Significativo para avaliar a 

importância social dos empregos na área da Educação é o salário médio 

de 300 mil escudos (em 2001): esta área, a par dos Serviços Sociais, é a 

que apresenta valores médios mais baixos, porque todas as outras têm 

valores médios superiores àquela quantia. É mais um exemplo da 

injustiça do equilíbrio económico que se quer para o País: as classes 

mais desfavorecidas são as que se sacrificam primeiro. 

2) Formação contínua. Não deixa de ser sintomático que os profissionais 

da área de Formação de Professores/Formadores e Ciências da Educação 

sejam os que menos apostam na formação de âmbito académico pós-

curso (24,9%). Isto significa que muito deve ser feito na formação 

contínua de professores, área onde é necessário uma intervenção 

legisladora urgente, mais urgente ainda do que a formação inicial. O 

Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores15 (Decreto-Lei nº 

207/96), com alterações introduzidas no Decreto-Lei 155/99 de 10 de 

                                                           

15 Disponível em: <http://www.ccpfc.uminho.pt/uploads/Dec207-96.pdf> – consultado 
em Novembro de 2007. 
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Maio,16 é uma boa lei, mas com uma péssima prática e com uma 

inexistente avaliação dessa prática. É crucial agir neste campo 

separando o trigo (boas formações) do joio (a maior parte das 

formações aprovadas e frequentadas sem avaliação consequente). 

3) Acumulações. Mesmo ao abrigo da Portaria n.º 652/99, de 14 de 

Agosto, é sabido que muitos professores dos Ensinos Básico e 

Secundário acumularam (e ainda acumulam) tarefas lectivas em mais 

do que um estabelecimento de ensino, mesmo que dentro dos limites da 

lei (6 horas actualmente); segundo os dados do Ministério da Educação, 

em 2005 haveria dez mil professores em regime de acumulação; em 

muitos casos, a norma foi possuir um horário numa escola do Estado e 

contratar com outras escolas particulares horários lectivos 

extraordinários. Outra situação que afecta sobretudo os cursos de 

línguas, a Matemática e a Física é a do comércio reprovável do estudo 

“orientado” fora da escola, ou “explicações, ou “salas de estudos”, enfim 

todo um comércio de ensino paralelo à escola que emprega muitos 

professores. Estes dão muitas vezes a este comércio paralelo mais do seu 

trabalho do que à escola do Estado a que estão vinculados. Triunfou, 

inclusive, uma prática inqualificável de duplo emprego com os mesmos 

alunos: um professor que dá explicações a alunos que são da sua escola 

e da sua turma. Conseguir acabar com esta prática de baixa ética 

profissional foi e será impossível, mas não custava nada obrigar estes 

professores a respeitar o regime de exclusividade a que se 

comprometeram para com o Estado. Em parte, o problema foi resolvido 

com a criação de 3000 novos empregos (em 2006), por força do fim das 

acumulações desregradas de duplo emprego na profissão docente até 

2005 (Portaria nº 814/2005 DR 176 SÉRIE I-B de 2005-09-13, sobre o novo 

                                                           

16 Disponível em: <http://www.ccpfc.uminho.pt/uploads/Dec155-99.pdf> – consultado 
em Novembro de 2007. 
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regime de acumulação de funções dos professores dos Ensinos Básico e 

Secundário e jardim de infância). 

 

7.  A reforma adiada dos modelos de prática profissional 

 

A nível das instituições formadoras, ficou irresolvida, com a extinção do 

INAFOP, uma das questões mais problemáticas dos cursos de formação 

inicial: a organização, estatuto e implicações do estágio pedagógico. O 

quadro em vigor (até à implementação dos 2º ciclos de Bolonha, a partir de 

2007-08) para a formação inicial de professores não garantiu, salvo 

excepções, uma articulação entre a formação e a investigação pedagógica, 

por causa do privilégio concedido à transmissão passiva de saberes 

desligados da especificidade do ensino. Poucas instituições seguiram o 

caminho das formações interactivas de professores, onde todos os 

intervenientes (coordenadores científicos, orientadores de estágio, escolas 

que acolhem os núcleos e professores estagiários) tinham oportunidade de 

reflectir e agir na construção dos saberes necessários a uma boa formação 

científica e pedagógica. Ao contrário dos modelos de formação inicial das 

escolas superiores de educação, em muitas universidades criou-se o 

Seminário (Pedagógico) de apoio ao Estágio Pedagógico, onde foi possível 

combinar de forma eficaz a investigação com a prática pedagógica, 

produzindo projectos que aproximaram claramente o quotidiano dos 

professores estagiários da investigação epistemológica promovida na 

universidade. Em 2001, o então INAFOP havia iniciado uma importante 

discussão nacional sobre a prática profissional, vulgo estágio pedagógico, 

com o objectivo de produzir legislação nova sobre a matéria que fosse o 

resultado de um acordo entre as instituições formadoras e não o resultado 

de uma imposição política decretada por quem conhece apenas a vida do 
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gabinetes ministeriais. A Deliberação n.º 515/2002, Recomendação sobre a 

componente de prática profissional dos cursos de formação inicial de 

professores, D. R. de 03.04.2002 (2.ª Série), sujeita a crítica em alguns 

aspectos, mas em todo o caso um documento válido, ficou também a 

pertencer ao passado, uma vez extinto o organismo institucional. 

 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 
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modelos integrados ou com modelos de pós-graduação profissionalizante, 

porque era entendida como um momento crucial de aprendizagem das 

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 
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professores, por exemplo, onde se privilegiaram hábitos de reflexão 

contínua sobre a actividade docente, onde se comprometeram os 

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 
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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 

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

professores ditada por questões economicistas, com sacrifício evidente da 

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

e políticas de toda a espécie.  

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. 
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