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RESUMO 

Este texto tem por objectivo agregar e dar a ver um conjunto de contributos de 
investigação nacional e internacional capaz de simultaneamente esclarecer e 
problematizar o tema de que nos ocupamos - Currículo, formação de professores e 
profissionalidade docente – tendo em conta o tema da Conferência e seu foco na 
educação comparada. O texto está organizado em três partes: (i) características de 
sistemas de formação de professores considerados de qualidade – de forma a 
identificar possibilidades; (ii) questões históricas e culturais dos sistemas educativos 
que interferem na localização de políticas globais; e (iii) contributos de investigação 
que informam uma formação de professores que constrói identidades profissionais. 

 

INTRODUÇÃO 

Vivemos um período de profundas transformações na organização do ensino e 
da formação de professores. Mudanças organizativas, materiais, mais ou menos 
objetivas. Mas a transformação maior parece-me ser a alteração dos quadros de 
referência, quotidianos ou sábios, para refletir, perspetivar e comunicar hoje sobre 
esses temas: professores, ensino, formação. Sem rodeios, diria que um certo 
encanto do nosso discurso científico comprometido, que sempre orientou o 
pensamento educativo mais profundo em Portugal, se pulverizou. Sonhar não está 
na moda. Sem números e sem referências ao desenvolvimento económico, o 
discurso educativo não faz caminho ou envergonha-se. No caso da formação de 
professores, o desencanto, di-lo também Manuela Esteves (2015), traduziu-se em 
ausência de discussão ou polémica. Bolonha e os seus ajustamentos (agora ou antes) 
parecem ter traçado os limites da conversação. Do ponto de vista dos argumentos 
para a tomada de decisão ou convencimento, a economia está sempre presente - 
para evitar o desperdício… 

Felizmente, se umas vezes a economia é invocada para justificar ou legitimar 
uma educação excludente, outras vezes é um argumento para justificar uma 
educação inclusiva. Esta parece ser a grande novidade no que toca às possibilidades 
do pensamento educacional hoje: o discurso económico, o discurso social e o 
discurso pedagógico, com inspirações diversas, confluem, por vezes, numa razoável 
extensão. Ainda que (como em qualquer atividade humana) a economia e suas 
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preocupações não sejam suficientes para fundamentar a decisão educativa, 
considero este consenso pragmático positivo e uma oportunidade de 
aprofundamento e realização. 

Tendo em conta o título da conferência – “O Professor do século XXI numa 
perspetiva comparada: transformações e desafios para a construção de sociedades 
sustentáveis” - e da Mesa – “Currículo, formação de professores e profissionalidade 
docente” – da comunicação a que este texto se refere, optei por o organizar em três 
fases: (i) características de sistemas de formação de professores considerados de 
qualidade – de forma a identificar possibilidades; (ii) questões históricas e culturais 
dos sistemas educativos e localização de políticas globais - permitindo a tomada de 
consciência de que, em cada situação, as mesmas políticas sofrem “traduções” 
(Caena, 2014) específicas; e (iii) contributos de investigação para currículos 
formadores de identidades profissionais. Na selecção dos conteúdos de cada parte, 
escolhi ancorar-me em alguns textos de referência que, pela abordagem 
comparativa, pelos seus autores, pela data de publicação e/ou pelo seu conteúdo 
permitem dizer em poucas palavras o que de outra forma obrigaria a mais extensas 
argumentações. 

 

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS DE FORMAÇÃO DE QUALIDADE 

Começo pelo artigo de Linda Darling-Hammond, publicado em 2017 no 
European Journal of Teacher Education, com o título “Teacher Education around the 
world: what can we learn from international practice”. Nesse artigo, a autora 
descreve políticas e práticas de formação de professores em países ou estados que 
têm bons sistemas de formação/desenvolvimento profissional dos professores: 
Austrália (com foco em Vitória e Nova Gales do Sul), Canadá (com foco em Alberta e 
Ontário), Finlândia e Singapura. Trata-se de um ótimo texto para dar conta dos 
desafios, mas sobretudo das possibilidades, da formação de professores rumo a 
sociedades sustentáveis. Como a própria autora (Darling-Hammond, 2017) diz, 
identificar que características têm os sistemas de formação e desenvolvimento 
profissional dos professores considerados de qualidade (pelos seus resultados) é 
importante, porque alarga a perspetiva do possível e porque, numa perspetiva 
comparada, nos mostra como as ideias funcionam na prática. 

Na comparação dos países referidos, duas características gerais são 
identificadas: 

 nesses países ou estados, o ideal profissional tem muita força, os 
professores têm muito valor e ensinar é uma profissão importante - possui 
uma base de conhecimentos que deve ser adquirida para que todos os 
alunos possam aprender; - por outro, estamos efectivamente perante 
sistemas, ou seja, situações que incluem componentes diversas que se 
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harmonizam, relativas a: recrutamento; formação inicial; indução, 
formação contínua; e melhoria coletiva da prática. A qualidade sistémica 
implica o equilíbrio destas componentes - por exemplo, não se pode ser 
muito exigente no recrutamento e ter salários baixos ou não investir no 
valor simbólico da profissão. 

O texto conclui identificando estratégias promissoras para a melhoria do ensino 
e da aprendizagem dos professores relativas a cada uma destas componentes 
(Darling-Hammond, 2017): 

 recrutar candidatos altamente capazes para programas de grande 
qualidade, assegurando salários competitivos, subsídios de formação e 
consistência entre as expectativas criadas e a qualidade real dos cursos; 

 ligar a teoria e a prática, simultaneamente com disciplinas que 
desenvolvem o pensamento e com experiência real de qualidade em 
instituições com boas práticas; 

 usar padrões de referência para permitir focar a atenção na 
aprendizagem, no pensamento crítico, em competências e disposições; 

 criar formas de avaliação das aprendizagens baseadas na relação entre o 
ensino na turma e a aprendizagem dos alunos; 

 estabelecer modelos de indução que apoiam os professores principiantes 
- através de supervisão competente, do planeamento em colaboração e 
da redução do tempo de ensino - de forma a permitir a frequência de 
seminários de formação contínua e a construção refletida de um 
repertório de práticas;  

 apoiar o desenvolvimento profissional dos professores de forma 
quotidiana, capacitando os professores para aprenderem uns com os 
outros - nas universidades, nas escolas e entre as escolas e as 
universidades; 

 construir uma capacidade profissional alargada através de estratégias 
regionais e nacionais de partilha alargada da pesquisa e das boas práticas. 

Para caracterizar especificamente o currículo da formação inicial nesses países 
ou estados, Linda Darling-Hammond (2017) selecciona casos de excelência em todos 
eles - pois, à exceção da Finlândia, as situações a esse propósito são muito 
diversificadas - permitindo identificar as seguintes dimensões chave: 

 é mais importante a gestão e o desenvolvimento do currículo que a sua 
organização; nessa qualidade, sublinha-se a importância das relações 
entre a teoria e a prática e o desenvolvimento da capacidade dos 
professores para ensinar alunos diversificados; 
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 é dada atenção especial à construção de capacidades de pensamento 
pedagógico para que o professor possa gerir o processo de ensino de 
forma diagnóstica, usando a investigação como base e conduzindo 
investigação-ação;  

 elaboram-se conhecimentos aprofundados no domínio do 
desenvolvimento da criança, da aprendizagem e da pedagogia; o trabalho 
final envolve a investigação de um problema da prática de forma rigorosa; 

 dá-se grande ênfase ao ensino de alunos com dificuldades considerando-
se esta uma forma excelente de aprender a ensinar todos os alunos; 

 o estágio tem lugar em escolas especiais de formação de professores da 
responsabilidade das universidades com currículo e práticas semelhantes 
aos das escolas públicas; estas escolas são dirigidas por professores 
especialmente selecionados pelas suas competências e com a função de 
formar professores; 

 os professores/orientadores são especialmente formados em supervisão, 
desenvolvimento profissional dos professores e estratégias de avaliação; 

 as escolas desenvolvam investigação em articulação com o departamento 
de formação de professores da universidade. 

 

HISTÓRIA E CULTURA DOS SISTEMAS EDUCATIVOS E IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS 

Traçado este referencial, a que corresponde um ideal possível, interessa 
debater os processos de localização das políticas globais, uma vez que são diversos 
os factores contextuais que fazem variar os seus efeitos. No caso do Processo de 
Bolonha as variações são diversas e prendem-se com a história e a cultura dos 
respetivos países ou estados; sendo não só verdade que a mesma solução pode gerar 
resultados diferentes, mas também que soluções diferentes podem gerar resultados 
iguais ou com o mesmo valor (Ramussen & Bayer, 2014).  

Num artigo também publicado no European Journal of Teacher Education, em 
2014, com o título “Comparative glocal perspectives on European Teacher 
Education”, Francesca Caena analisa práticas relativas à reforma da formação de 
professores e do ensino superior na Europa, mais propriamente em Inglaterra, 
França, Espanha e Itália, considerando que em cada país as práticas de formação de 
professores são traduções das políticas europeias (com potencial inovador em 
termos de desenvolvimentos glocais). Com efeito, segundo a autora (Caena, 2014), 
o processo de Bolonha tem soluções locais próprias resultantes de diversas variáveis 
em simultâneo: grau de controlo do estado; condições do mercado de trabalho; 
oferta das universidades; e culturas de ensino - história da formação e dos sistemas 
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de ensino, perspetivas sobre o profissionalismo dos professores, sobre a 
aprendizagem e os estilos de liderança, etc.). Se, em geral, o estado intervém ao nível 
macro, definindo a duração dos cursos, os resultados, o perfil profissional e as 
qualificações de acesso (dependendo o seu grau de autonomia de diferentes 
variáveis, como por exemplo a necessidade ou não de professores), aos níveis meso 
e micro estão o desenho do currículo, os conteúdos e as diversas formas da sua 
implementação institucional ou de relação pedagógica. 

No seu estudo, de cariz qualitativo, Francesca Caena (2014) escolheu exemplos 
paradigmáticos de excelência na formação de professores (professores do ensino 
secundário da área das línguas estrangeiras): do Post Graduate Certificate in 
Education (PGCE) das Schools of Education das Universidades de Bristol e Oxford, da 
IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) Lorraine; da Scuola di 
Specializzazioni per l’Insegnamento Secondario del Veneto em Itália; da Universitat 
Pompeu Fabra (Faculta d’Humanitats) e da Universidade de Barcelona (Facultat de 
Formació del Professorat) em Espanha. Em cada caso, foram entrevistados peritos e 
diretores de curso, para uma visão geral, e coordenadores de área, formadores da 
universidade e mentores da escola, para uma visão mais específica. A figura 1 
(Caena, 2014: 115) corresponde à distribuição da intensidade dos temas em debate 
nas entrevistas nos diferentes países.  

 

 

Figura1 - Distribuição dos temas em debate nas entrevistas nos diferentes países (Fonte: Caena, 2014: 
115). 

Da observação da figura, constata-se existirem semelhanças entre Inglaterra e 
Espanha quanto à consistência da integração entre as dimensões académica e 
profissional, à coordenação entre formadores de professores, à avaliação conjunta 
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por estes, às ligações entre as escolas e a universidade e à importância das práticas 
reflexivas. Em França deteta-se uma mais forte atenção à análise das práticas 
profissionais. Em Itália recebem atenção as práticas de ensino sublinhando-se a 
necessidade de mudanças no sentido do fortalecimento da componente prática da 
formação. Ainda em Inglaterra existe uma grande preocupação com os padrões de 
referência e a prestação de contas e debate sobre o nível de mestrado para a 
certificação e a natureza artesanal do ensino. 

A dimensão reflexiva na sua ligação com a investigação é comum a todos os 
casos, embora com formas diversificadas: em Inglaterra a reflexão refere-se a uma 
análise individual; em França a uma análise de grupo; e em Espanha associa-se à 
investigação ação.  

Que paralelismo se poderá estabelecer com a situação vivida a este propósito 
em Portugal? Tentarei responder, pelo menos de forma aproximada, a esta questão 
a partir de estudos realizados no nosso país. Não são respostas definitivas, mas são 
plausíveis e sobretudo são bons pretextos de discussão e conversa. 

Portugal faz parte do grupo de países da Europa – um pouco menos de metade 
- que claramente assumiu o grau de mestre para a certificação dos professores dos 
1º e 2º ciclos do ensino básico. Portugal e França são aliás os únicos que o assumiram 
no caso da formação em educação de infância. 

As reacções da comunidade científica á implementação do processo de Bolonha 
na formação de professores são estudadas por Leal e Leite (2017). Embora o estudo 
não seja muito abrangente em termos de extensão, refere-se a artigos publicados 
em revistas de referência. Da análise dos posicionamentos assumidos nesses artigos 
conclui-se que a maioria são de adesão com condições (97), mas também que o 
número de posições de rejeição é elevado (61) e muito superior à adesão sem 
condições (38). As razões da adesão estão associadas à flexibilidade da oferta e ao 
emprego e as de rejeição à diminuição do tempo de aprendizagem, à diminuição do 
tempo da formação prática ou, ainda, a perdas na articulação entre as componentes 
de formação – em geral, a perdas na formação de um professor reflexivo. Se 
introduzirmos uma ordem cronológica nestes posicionamentos verifica-se que, ao 
longo dos anos, desaparecem as manifestações de rejeição.  

Em entrevistas e grupos focais realizados com formadores de professores 
(Lopes, Pereira e Sousa, 2014) identificam-se posições de adesão, desencanto e 
rejeição. Os argumentos giram efetivamente à volta das condições (da prática, 
científicas, relacionais e didácticas) que deviam assegurar uma formação de 
qualidade – sendo o perfil semelhante ao identificado no estudo de Caena (2014) e 
baseado na reflexão. A maioria dos posicionamentos é positiva, mas com 
condicionantes. O debate sobre o trabalho autónomo ocupa uma grande extensão 
dos discursos, normalmente para se dizer que os formadores ocupam esse espaço 
de autonomia com conteúdos e trabalhos académicos. A preocupação dos 
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participantes está no risco do aumento do carácter académico e menos profissional 
da formação, não tanto devido à grelha que Bolonha possa impor, mas devido à 
interpretação que os formadores fazem do seu trabalho e função. 

Como concluía Darling-Hammond (2017), mais que a organização do currículo 
interessam os processos do seu desenvolvimento e gestão. Também Pintasilgo e 
Oliveira (2013), traçando o modelo de formação de professores adotado em Portugal 
com o processo de Bolonha no caso da formação de professores do 3º ciclo e 
secundário, tendo por referência a Universidade de Lisboa, terminam elogiando o 
modelo e dizendo que tudo se jogará com as relações humanas que lhe dão corpo. 
No artigo já referido, também Leal e Leite (2017), fazendo-se aliás eco da mesma 
preocupação apontada por Nóvoa em 2007 e 2009 e na mesma linha de Grossman e 
Mc Donald (2008), se interrogam-se sobre as condições que estão a ser dadas aos 
futuros professores para a socialização com a profissão. 

 

CONTRIBUTOS DE INVESTIGAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE IDENTIDADES 
PROFISSIONAIS 

Ao elencar as tensões em relação à formação inicial de professores comuns aos 
países participantes no seu estudo, Francisca Caena (2014) refere as seguintes: 

 entre requisitos académicos e profissionais dos cursos (representados 
respectivamente por França e Inglaterra); 

 entre diversos pólos do perfil profissional dos professores - conhecimento 
de conteúdo, pedagógico de conteúdo, gestão da interação na aula… 
(predominando em Inglaterra claramente o centrado no pedagógico de 
conteúdo); 

 entre ênfases no conhecimento, nos valores ou nas competências (em 
França, predomina uma ênfase no conhecimento); 

 entre modos de articulação entre as instituições do ensino superior e as 
escolas (em Inglaterra o currículo é desenhado em conjunto por 
professores da universidade e da escola); 

 entre culturas de colaboração e ou de isolamento/autonomia (a 
colaboração é mais referida em França, Itália e Espanha);  

 entre avaliação formativa ou sumativa das aprendizagens dos estudantes;  

 e entre os papéis funcionais e sociais do formador de professores, ou seja, 
entre desenvolver e avaliar competências ou construir identidades 
profissionais. 

Nesta terceira e última parte pretendo lançar a debate resultados de 
investigação exatamente sobre a relação entre a formação e a construção de 
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identidades profissionais que possam informar decisões que contribuam para uma 
profissão docente valorizada e reconhecida, nomeadamente através de sistemas de 
desenvolvimento profissional coerentes.  

Farei esta abordagem com algumas notas a propósito de três temas: climas de 
formação; identidades dos formadores; avaliação das aprendizagens; e investigação. 

 

Climas de formação e identidades dos formadores 

Num projeto de investigação onde se relacionavam os currículos de formação 
com as identidades de professores neles formados (Lopes & Pereira, 2012), 
concluímos em primeiro lugar que a diferentes currículos correspondiam 
efetivamente identidades diferentes e, depois, que o clima de formação tem uma 
importância crucial nas características das identidades formadas. As identidades 
com maior caráter profissional estão associadas a currículos que estimulam ou 
integram o envolvimento dos estudantes na sua própria formação, através de 
diversas formas de participação, com os seus formadores na aprendizagem e em 
atividades exteriores em escolas, comunidades e associações profissionais de 
professores (Lopes, Pereira, Ferreira, Silva, e Sá, 2007; Lopes, Pereira, Ferreira, 
Coelho, Sousa, Silva, Rocha & Fragateiro, 2004). Estes currículos (aqui entendidos 
como cenários de desenvolvimento) asseguram também uma grande extensão de 
confluência entre a aprendizagem e a convivialidade, seja entre pares, seja entre 
professores e estudantes. Nos currículos mais académicos (com menos relevância 
profissional), os espaços de aprendizagem e convivialidade são claramente 
separados servindo os segundos muitas vezes de escape em relação ao stress criado 
na avaliação académica. Verificou-se também que estes currículos mais académicos 
tinham uma tradução concreta em planos de estudo e programas das disciplinas 
sobretudo centrados nos conteúdos – ou seja, embora o currículo expresso 
formalmente só por si não assegure uma formação de qualidade, contém as bases 
que estimulam direcções nos caminhos a seguir. 

Num outro projeto focalizaram-se as identidades dos formadores com o intuito 
de dar conta de como a representação destes sobre a formação de professores e a 
formação no ensino superior tinha impacto na formação oferecida (Lopes, Boyd, 
Andrew & Pereira, 2014; Lopes & Pereira, 2015; Lopes, 2013). O projeto tinha por 
foco a formação inicial de professores e a formação inicial de enfermeiros, o que 
permitiu, por comparação, ver melhor certas características dos climas de formação 
de professores e dos formadores de professores.  

Nesses estudos concluiu-se que, diferentemente da formação inicial de 
enfermeiros, a formação de professores assenta num compromisso ténue com a 
profissão a formar em favor de um compromisso forte com a qualidade do 
profissional a formar. Duas culturas epistémicas estão presentes na formação de 
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professores, muitas vezes sem articulação: uma refere-se a um projeto pedagógico 
sustentado, que no entanto se parcializa e dispersa em função das diferentes áreas 
científicas da formação e das posições na formação (já identificado em Ávila de Lima, 
2003). Entre as diferentes áreas científicas ou as duas culturas epistémicas não existe 
uma hierarquia prévia e definitiva, o que dá origem a espaços políticos de afirmação 
em constante estruturação e reestruturação. 

Concluiu-se também que a relevância profissional da formação de professores 
está associada à extensão da existência de identidades formadoras híbridas por 
oposição às identidades formadoras puramente académicas ou puramente práticas 
(Pereira, Lopes & Marta, 2015). As identidades formadoras híbridas (de professores 
de disciplina, supervisores ou supervisores cooperantes) caracterizam-se pelo seu 
duplo compromisso com a academia (nomeadamente relativamente à investigação) 
e a profissão docente, ainda que diferentes formadores ocupem diferentes lugares 
na formação (cf. Marta, Lopes, Pereira & Leite, 2014). 

Estas identidades duais emergem por biografia (quando os formadores foram 
professores); por função (quando não tendo sido professores, os formadores têm 
funções de supervisão); e também por compromisso (Lopes, 2014). Esta última 
forma de emergência das identidades formadoras híbridas acentua o papel do 
projeto institucional da formação nos formadores. As culturas de formação que as 
desenvolvem e promovem são fortemente associadas à profissão, integram num 
mesmo referencial de formação de profissionais as componentes pedagógica e 
científica, e caracterizam-se por uma comunicação sustentada, esclarecida e 
tendencialmente simétrica entre os formadores da universidade e os formadores das 
escolas.  

Nestes casos, há, como apela Nóvoa (2007: 24), permeabilidade e imbricação 
entre a “comunidade dos formadores de professores” e a “comunidade dos 
professores”.  

 

Avaliação das aprendizagens e investigação 

A avaliação, que em grande parte mantém os critérios tradicionais de 
apreciação apareceu como um elemento chave na aprendizagem dos estudantes 
futuros professores (Lopes, Pereira, Fernandes, Thomas Dotta, Sousa, 2016). Mesmo 
quando formadores e instituições têm todas as características necessárias à 
formação de profissionais de qualidade, a avaliação induz a reprodução de visões de 
sucesso académico opostas às condições de sucesso profissional. De facto, os 
formadores estão conscientes de que estão a formar profissionais e demonstram 
também um forte comprometimento com a qualidade dessa formação. O caráter 
relacional e humano da profissão para que estão a formar os estudantes leva os 
formadores a considerarem-se um modelo para os futuros profissionais e um tipo 
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especial de formador, com qualidades como motivação, sensibilidade, 
responsabilidade, habilidade para articular a teoria e a prática, e a capacidade de 
resolver problemas. As relações entre formadores e formandos são de proximidade, 
na perceção dos formadores e dos estudantes. 

No entanto, a este consenso, associam-se também referências a um excesso de 
paternalismo na relação dos formadores com os formandos, por um lado, e à 
manutenção de formas tradicionais de avaliação das aprendizagens, por outro. Esta, 
independentemente do seu formato (exames ou trabalhos), aparece como um 
aspeto que põe em causa os ideais mais generosos do modelo de formação 
pretendido (ibid.) 

Mudar as formas de avaliação surge como fundamental para assegurar os 
resultados pretendidos, tornando mais coerentes objetivos e resultados. Num artigo 
de 2008 sobre a avaliação na formação de professores, Sue Bloxham aborda 
diretamente esta questão diferenciando entre avaliação da aprendizagem – onde 
inclui a avaliação como certificação (a que diferencia os estudantes e subjaz a 
candidaturas de emprego) e a avaliação como garantia de qualidade (baseada em 
normas ou standards, subjacente, entre outros, à avaliação dos cursos), avaliação 
para a aprendizagem (avaliação formativa e diagnóstica que pretende fomentar a 
aprendizagem) e avaliação como aprendizagem (avaliação como competência - ser 
capaz de a usar para melhor compreender e melhorar intervenções e ações). A 
autora começa por demonstrar como estes entendimentos da avaliação entram 
muitas vezes em conflito, levando ao uso de formas tradicionais de avaliação 
(sobretudo centradas no escrito). Considerando que todos estes entendimentos são 
necessários, defende que é possível articulá-los e apresenta e discute métodos 
concretos de avaliação que o fazem – métodos identificados por investigação 
realizada por diferentes formadores de professores em diferentes universidades. 

É cada vez mais consensual que os formadores de professores devem investigar 
sobre a formação, o ensino e a profissão docente (Grimmet, Fleming & Trotter, 
2009). A participação e o envolvimento dos estudantes em investigação é entretanto 
uma das características comuns aos sistemas de formação e de desenvolvimento 
profissional dos professores apresentados por Darling-Hammond (2017). 

De que investigação se trata? Sabemos que os entendimentos sobre a 
investigação são diversos tal como são diversas as formas que pode assumir. 
Ramussen e Bayer (2014) comparam situações de formação com excelentes 
resultados no PISA (Finlândia, Singapura e Canadá) com a Dinamarca que tem 
resultados médios. O estudo centra-se na formação nos conteúdos de ensino. 
Identificam que no Canadá e em Singapura a investigação é baseada na prática e na 
profissão, enquanto na Finlândia a investigação é aprendida como disciplina 
científica que os futuros professores usarão em função dos desafios. A este propósito 
parece então que a diferentes formas da investigação correspondem resultados 
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semelhantes, o que chama a atenção, como gosto de dizer, para a “investigação 
como pedagogia” – e como pedagogia da autonomia, oposta à dependência que os 
métodos de avaliação tradicionais promovem, criando, por vezes, bons alunos, mas 
nem sempre bons profissionais (Dotta & Lopes, 2013, 2014). De facto, a diferença 
entre a Dinamarca e os restantes três países parece residir no facto de a formação 
ser orientada normativamente e menos baseada na investigação (Ramussen & 
Bayer, 2014). 

 

PARA FINALIZAR 

Foi meu objectivo neste texto (na comunicação que lhe deu origem) agregar e 
dar a ver um conjunto de contributos de investigação nacional e internacional capaz 
de contribuir simultaneamente para esclarecer e debater o tema de que nos 
ocupamos: “Currículo, formação de professores e profissionalidade docente”. A 
perspetiva comparada – de sistemas educativos; de instituições; de períodos 
históricos; de campos profissionais - traz uma nova luz a temas e preocupações 
antigas, permitindo ver claro: condições dos sistemas de formação e 
desenvolvimento profissional de qualidade; participação das culturas nacionais, 
institucionais, grupais e pessoais na tradução/implementação local de políticas 
globais; e características essenciais de dinâmicas de formação de identidades 
profissionais. Neste percurso identificam-se desafios para as políticas e práticas 
formativas nacionais, desafios que se encontram indicados de forma clara por 
António Nóvoa (2017:1109) quando sugere que se pense a formação de professores 
“como uma formação profissional universitária”.  
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